




حديٌث نبويٌّ عن فتِح اهلنِْد
عن ثوبان، موىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »عَصابتاِن 
مع  تكون  وعصابٌة  اهلند،  تغزو  عصابٌة  النار:  من  اهلل  أحرزمها  أمتي  من 

أخرجه النسائي يف »املجتبى« )28/3(.عيَسى ابن مريم«.

ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل،  رسول  الصادُق،  خلييل  حدثني  قال:  هريرة،  أيب  وعن 
أدركُته  أنا  فإن  واهلنِْد«،  السنِد  إىل  بْعٌث  األمة  هذه  يف  »يكوُن  قال:  أنه 
ُر،  فاستشهدُت؛ فذاك. وإن أنا؛ فذكر كلمًة، رجْعُت وأنا أبو هريرَة املحرَّ
قد أعتَقني من النار. ويف رواية: فإن استشهدُت كنُت من خري الشهداء، 

أخرجه أمحد يف »مسنده« )14/ 419(.احلديَث.

َشهادٌة للتاريِخ
والفْضُل ما شِهَدت به األعداُء

توارى  وإن  اهلند،  بالد  يف  قائاًم  الدينيُّ  اإلسالم  سلطاُن  يزال  »ال 
سلطانه السيايسُّ عنها، وهو يميض قُدمًا نحو االّتَساع«.

الفرنيس، غوستاف لوبون
»حضارة العرب يف اهلند«: ص 186. 





اإلهداء
إىل مَقام َوالِديَّ العزيزين، أغىل وأعز ما أملك يف هذا العامل. 

صربوا  اللِذين  وعمر.  عبداهلل  العني،  قّرة  وابنّي  احلبيبة،  زوجتي  وإىل 
وحتملوا مشقة غيايب وسفري الطويل عنهم أثناء كتابة هذا البحث.

***
وإىل روِح شيخي اإلمام الداعية الكبري السيد أيب احلسن النّْدوي احلسني 
اىل  ضّمني  بأن  وأكَرمني  وأهلها،  اهلنِد  يف  حبَّبني  الذي  1415هـ(  )ت 

َصدره، وقال يل: »أنت نْدوٌي منَّا«.
وإىل روح َشيخي العالمة املريب الشيخ عبداهلل الناخبي )ت 1428هـ(، 

الذي شّجعني عىل امليض قُدمًا يف إمتام هذا البحث، وقال يل: »أنَت هلا«.
إليهم مجيعًا .. أهدي هذا البحث، وأسأل اهلل أن يتقبله وينفع به.

حممد 
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مقدمة البحث
محدًا لَك اللهم يا من وفقت وأعنت، وألهْمَت وسّددت، ويرست وهديت، 
سبحانك ال أحيص ثناء عليك أنت كام أثنيت عىل نفسك، وأصيل وأسلم عىل الرمحة 
المهداة، والنعمة المسداة، سيد أهل األرض والساموات، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا 
عمل  بحسن  تبعهم  ومن  الكامة،  وصحبه  الهداة،  آله  وعىل  ملسو هيلع هللا ىلص  عبداهلل،  بن  حممد 

وصالح نيات.
وبعُد؛ فإن هذا بحٌث ودراسٌة علمية، عن اإلسهامات الدينية، التي قدمها عرُب 
حرضموت املهاجريَن من جنوب شبه اجلزيرة العربية إىل شبه القارة اهلندية، منذ أقدم 
عصور هجرهتم وحتى العرص احلارض، يقوم عىل الرصد الدقيق لتلك اإلسهامات، 
وباخلصوص منها اإلسهامات املكتوبة، من خالل علم الببليوغرافيا، املرتبط بالبحث 
امليداين والتحليل الوصفي تلك األعامل الكتابية، من خالل الوقوف عليها ومعاينتها 
علميًا  عماًل  البحث  هذا  يكون  أن  والرجاء  مقاصدها.  وحتليل  وصفها،  َثمَّ  ومن 

اًل، وموثقًا من املصادر األصلية، وأن ينفع اهلل به. مؤصَّ
سبب اختيار املوضوع: 

العامل،  أصقاع  خمتلف  اىل  احلرضمية  اهلجرات  عن  الوثائقية  األبحاث  إن 
العربية  مكتبتنا  يف  وجود  هلا  يكون  ال  أن  تكاد  تتناوهلا،  التي  األكاديمية  والبحوث 
واإلسالمية، فهناك إعراض عن الكتابة املتعمقة يف هذا املجال، ومل نجد من الباحثني 
قدياًم أو حديثًا من اهتم بالكتابة املختصة، إال ما كان من بحوث متفرقة لبعض العلامء 



10
الصادرة يف  الصحف احلرضمية  بطون  منترشة يف  كتاٍب، وظلت  مل جتمع يف  الكرام 
ومل  أولئك،  دوها  التي  والكراريس  املستندات  إضبارات  يف  أو  آسيا،  رشق  جنوب 
اهلجرات  عن  احلديث  يدور  وعندما  والطباعة.  النرش  حيز  اىل  اخلروج  هلا  يكتب 
احلرضمية يف املنتديات واملجالس فإنه يرافقه التساؤل عن أمهية تلك اهلجرات، وعن 

اإلسهامات التي قدمها أولئك املهاجرون. 
الناس ال يملكون  فأكثر  املطلوب،  باملستوى  وطبيعي أن ال تكون اإلجاباُت 
أدوات البحث العلمي، وهناك الكثري من احلقائق غائبة عن األنظار، أو مغيبة، وال 
املصادر  اجلاد، والتوثيق من  العلمي  بالبحث  إال  نتائج حقيقية  بإعطاِء  القياُم  يمكن 
اهلندية،  القارة  فشبُه  الواقع.  إىل  تكون  ما  أقرب  نتائج  تعطى  ذلك  وبعد  القديمة، 
املشتملة عىل بالد اهلند وما كان يتبعها حسب التاريخ القديم الذي يمتد اىل ما قبل 
عام االستقالل، كأرض الباكستان غربًا، والبنغال رشقًا، وجزيرة سيالن جنوبًا، هاجر 
والدعوة  اإلسالم  خدمة  يف  ناصع،  وتاريخ  إسهاٌم  فيها  هلم  وكان  احلضارمة،  إليها 
اإلسالمية، وشواهد هذا كثرية، لكنها متفرقة مبثوثة، غري جمموعة وال مرتبة. وتفتقر 
املكتبة اإلسالمية إىل ذلك النوع من الدراسات، التي يوثق تلك االرتباطات، وتؤرخ 

لتلك العالقات واإلسهامات. 
1377هـ/  )ت  زعيرت  عادل  القدير،  املرتجم  الفلسطيني،  الكاتب  تأمل  فكام 
َته يف النصف األول من القرن املايض، بقوله: ».. أبَحُث عام  1957م(، الذي أطلق أنَّ
وضع يف اللغة العربية عن اهلند، فلم أجد سوى مقاالت قليلة هزيلة مبثوثة يف بعض 
املجالت العربية، ومل أجد سوى بضعة كتٍب صغرية خاطفة ال تسمن وال تغني من 

جوع، فرُيوُعنِي ذلك«)1(. 

لوبون، غوستاف، حضارات اهلند، ترمجة عادل زعيرت، )مرص، دار إحياء الكتب العربية، 1366هـ/   )1(
1948م(: مقدمة املرتجم، صـ6.
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ٍل  كذلك كان احلال مع كاتب هذا البحث؛ فإنه مل يعثر عىل كتاب شامٍل مفصَّ
يف هذا املوضوع يسد الفراغ، ويربز تلك اإلسهامات، فكان ال بد من تاليف النقص 
إدراكه  يمكن  ما  إلدراك  والتنقيب،  البحث  يف  اجلد  ساعد  عن  والتشمري  احلاصل، 
يف هذا الزمان املتأخر، ألن العرص احلارض خيتلف كليًا عن العصور السابقة، يف كل 
مناحي احلياة، ثقافية كانت أو سياسية أو اجتامعية. إن الشكوى من االنفصام الثقايف 
بني األجيال املسلمة املعارصة وبني تارخيها وتراثها املجيد، شكوى متجددة، وال زوال 
هلا إال باإلكثار من القراءة واالطالع، ونرشها بني شبان املسلمني الصاعدين، لتكون 

هلم منهجًا ونرباسًا. 
اهلند، ذلك  بأحوال إخواهنم مسلمي  العربية  البالد  إن جهل كثري من سكان 
1420هـ/  )ت  الندوي  أبواحلسن  الداعية  األستاذ  استنكره  الذي  الفاضح  اجلهل 
1999م(، حينام زار البالد العربية أول زيارة له سنة 1370هـ/ 1951م، دفَعه إىل 
أن يكتب قائاًل: »كنت يف رحلتي يف الرشق األوسط أواجه سؤاالً كان يتكرر ويوجه 
يف كل جملٍس ويف كل مناسبة: ما عدد املسلمني يف اهلند؟... لقد كانت هذه مفاجأة ال 
تفارقني أينام حللت ونزلت، مفاجأة للطرفني، مفاجأة للسائلني عن عدد املسلمني يف 
باملسلمني  اهلند، ومفاجأة للمجيب الستغراهبم. وهناك مفاجآت أخرى فيام يتصل 
يف اهلند، فالذين كانوا يعرفون أن يف اهلند عددًا كبريًا من املسلمني، عىل قلة هؤالء، 
العظيم، وليست هلم حضارة  القطر  كانوا يعتقدون أن املسلمني ال شأن هلم يف هذا 
وال  نشاط  وال  علمية،  مؤسسات  وال  آداب سامية،  وال  واسعة،  ثقافة  وال  خاصة، 
إنتاج يف العلم واألدب، إنام هم كالرعاع، أو أمة قد أفلست يف كل مقومات احلياة، 
ويف كل ما تعتز به أمة من علم وأدب، ودين واجتامع، وأخالق ومروءة!. بل قد كان 
بعض اإلخوة يسأل: هل يف اهلند مساجد؟ هل فيها مدارس دينية؟ هل عندكم علامء؟ 
هل يوجد من حيسن أن يقرأ القرآن؟ هل هناك من يفهم العربية؟ أسئلة تدل عىل أن 



12
معلومات إخوتنا العرب عن املسلمني يف اهلند ضئيلة جدا، وتدل كذلك عىل أنه قد 
أثري نقٌع كبري حول املسلمني يف اهلند، وتدل كذلك عىل تقصري علامء اهلند يف القيام 
بمهمة التعريف هبذا القطر العظيم، وهبذه األمة اإلسالمية العظيمة، التي مثلت دورًا 

رائعًا يف تاريخ اإلسالم، وتاريخ العلم العام«)1(.
أعتقد أن هذه الشكاوى، والتأوهات، ال دواَء هلا إال بالبْحث والكتابة، والنرش 
لبعض  اجلهل. وهناك جهود  ذلك  القضاء عىل  اهلمة يف سبيل  واستفراغ  واإلذاعة، 
املسترشقني يف هذا الباب، إال أهنا يؤخذ عليها عدم تناوهلا حضارة اإلسالم واملسلمني 
يف اهلند، وإن تناولته فبأسلوٍب يشوبه املْحُو والطمس لكثري من احلقائق، كام هو صنيُع 
املسترشق الفرنيس غوستاف لوبون )1350هـ/ 1931م( يف كتابيه »حضارة العرب« 
ز بشكل كبري  و»حضارة اهلند«. فقد كان حديث لوبون عن اإلسالم مقتَضبًا جدًا، وركَّ

عىل ذكر احلضارة البوذية وغريها من الديانات التي سادت قبل اإلسالم)2(. 
وأسوأ من كتاب لوبون، كتاٌب عنوانه »آداب اهلند«، لفرنيس آخر اسمه لويس 
رينو)3(، الذي أخىل كتابه متامًا عن ذكر اإلسالم والعروبة وأثرمها يف الرتاث اهلندي، 
أو يف حياة الشعوب اهلندية اليوم، فمن طالع هذا الكتاب وأمثاله، عرف مقدار التعتيم 

الذي يراد حلضارة اإلسالم يف بالد اهلند. 
الندوي، أبواحلسن عيل احلسني، املسلمون يف اهلند، )دمشق، دار ابن كثري، 1420هـ/ 1999م(:   )1(

صـ 10-8.
»إصالح  بعنوان  عليه  نقٌد  1348هـ(،  )ت  البَِهاري  الچهـپراوي  عبداهلل  احلكيم  الشيخ  وللعالمة   )2(
الفريوائي،  ينظر:  البلـگرامي.  عيل  السيد  األردية  باللغة  وضعها  التي  ترمجته  فيه  نقد  التمدن«، 
إدارة  بنارس،  )اهلند،  الكريم،  القرآن  خدمة  يف  احلديث  أهل  جهود  عبداجلبار،  بن  عبدالرمحن 

البحوث اإلسالمية باجلامعة السلفية، ط2، 1413هـ/ 1992م(: صـ61.
1419هـ/  وباريس،  بريوت،  عويدات،  منشورات  ضمن  ونرش  زغيب،  هنري  العربية  اىل  ترمجه   )3(

1989م، يقع يف 159 صفحة.
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ولكن؛ إذا كان زعيرت قد أطلق شكواه من قلة املراجع العربية عن اهلند يف سنة 
1948م، والندوي بعده يف سنة 1951م. فلسائٍل أن يسأل: أين ذهبت إذًا مؤلفاُت 
اخلواطر«  »نزهة  كتاُب  كان  وأين  أعالمها،  وسري  تارخيها  عن  املسلمني  اهلند  علامء 
الندوي، وهو  العالمة  الذي دفع  اليوم؟. وما  نراها متوفرًة  التي  الكتب  وأمثاله من 
يعلم اجلهود التي بذهلا علامء اهلند يف تدوين التاريخ وكتابته، ومنهم والُده، ما الذي 
دفَعه إىل أن يقول: »إن من اجلفاء أن تبقى هذه البالد الغنية برجاهلا وأعامهلا، وماضيها 
وحارضها، جمهولة عند أصدقائها يف اخلارج، مطمورة قي صفحات التاريخ، ولكن 
أبنائها قبل أن تكون عىل أصدقائها، ألهنم فرطوا يف تقديم هذه  التبعة يف ذلك عىل 
البالد، وما متتاز به من فضل وعلم، وحياة ونشاط، إىل الناطقني بلغة الضاد، وانطووا 

عىل نفوسهم وعاشوا يف عزلة عن العامل«)1(.
قد يكون من ضمن اإلجابات التي ستطرح لإلجابة عىل هذا السؤال، القوُل بأّن 
الكثري من الرتاث اإلسالمي يف اهلند ال يزال خمطوطًا حبيس جدران املكتبات، كغريه 
من الرتاث اإلسالمي يف أنحاء العامل، إضافة اىل أن اللغة األردية هي اللغة املسيطرة 
ندري  وال  بكثري،  أقل  بنسبة  الفارسية  وتشاركها  مؤلفاهتم،  معظم  يف  املؤلفني  عىل 
العربية من األردية يف الرتاث اإلسالمي  هل قامت إحصائية توضح نسبة املؤلفات 
اهلندي. ومهام يكن، فالذي هيمنا قوله هنا: إن التواصل الفكري بني اهلنود والعرب مل 
يكن كافيًا بالقدر املطلوب، كام أن توزيع الكتب وانتشارها بني الرشق والغرب كان 
ضعيفًا، ومل تكن سوق الكتاب املطبوع رائجًة كثريًا، وكانت احلروب الكونية يف مطلع 

القرن املايض قد أرهقت الناس، وقطعت أوصال العامل بأرسه. 
بحروف  طبعت  العربية  اهلندية  املطبوعات  من  كثريًا  أن  ماسبق،  اىل  يضاف 

الندوي، أبواحلسن عيل، املسلمون يف اهلند: صـ 11-10.  )1(
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سيئة غري حمببة للقارئ العريب، فمعظمها طبع عىل احلَجر، وما طبع منها عىل احلروف 
كان سقياًم، خاصة منها مطبوعات بومباي ولكنهو وهبوبال، وأمثاهلا، ما خال بعض 
سقم  فكان  ومقروءة)1(.  جيدة،  حروفها  فكانت  وحيدرآباد،  كلكتا  مطبوعات 
الطباعة، ورداءة اخلط، يقفاِن حجر عثرة يف سبيل نقل املعارف بني الرشق األقىص 

والرشق األوسط. 
والنقطة األخرية يف هذا السياق، هي: ضعف توزيع الكتاب، وخري شاهد عىل 
ذلك، مؤلفات مؤرخ اهلند يف القرن الرابع عرش اهلجري/ العرشين امليالدي، العالمة 
مل  أمهيتها،  عىل  فإهنا  1923م(،  1341هـ/  )ت  اللكنوي  احلسني  عبداحلي  السيد 
فقد طبع اجلزء األول من »نزهة اخلواطر« سنة  بُمّدة،  بعد وفاته  إال  النور  إىل  خترج 
مع  تزامنًا  نرشه  توقف  ثم  أجزاء،  مخسة  وتلته  حيدرآباد،  يف  1947م،  1366هـ/ 
أحداث االستقالل، ثم ظهر السادس والسابع سنة 1376هـ/ 1957م، ثم الثامن 

سنة 1390هـ/ 1970م)2(.
عالوة عىل ذلك، فقد ظل نطاق توزيعه حمصورًا يف اهلند، ومل تأت إىل األسواق 
العربية منه إال نسٌخ قليلة. ثم حصل تطور يف معارف العرب عن اهلند، عندما أصدر 
املجمع العلمي العريب يف دمشق، سنة 1377هـ/ 1958م، كتابًا جلياًل آخر من مؤلفات 
العالمة احلسني، وهو »معارف العوارف«، الذي طبع بعنوان: »الثقافة اإلسالمية يف 
اهلند«. وهو كتاب حافل، مل يؤلف مثله، ولكن املؤسف أنه منذ ذلك التاريخ لم يعد 
طبعه إىل اليوم، بينما أعادت دار ابن حـزم يف بريوت، سنة 1420هـ/  1999م، طبع 

1411هـ(:  1991م/  ط3،  املرشق،  دار  )بريوت،  العربية،  اآلداب  تاريخ  لويس،  األب  شيخو،   )1(
صـ199، 443.

احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر، )بريوت، دار ابن حزم،   )2(
1420هـ/ 1999م(: املقدمات، جـ1، صـ22.
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بمن يف  كبار، وُسّمَي عند طبعه: »اإلعالم  »نزهة اخلواطر« يف ثالثة جملدات  كتاب 

تاريخ اهلند من األعالم«. 
البعض  بعضها  من  وتباُعِدها  السابقة،  التواريخ  تفاوت  إىل  اهلل  رمحك  فانظر 
بسنني طوال، إن يف ذلك جلوابًا شافيًا عن تساؤل وشْكوى الباحثني والدارسنَي حول 
قلة املراجع عن اهلند وأهلها. فمن هنا، كان تسطري هذا البحث، وأمثاله، مطلبًا ثقافيًا 
مهاًم، وتلبية الحتياجات املكتبة العربية واإلسالمية عىل حد سواء، والرجاء أن يسد 

مسدًا يف هذا الباِب، ويقيض دينًا واجبًا للدين واألمة والتاريخ، واهلل املوفق.
ابقة: الدراَساُت السَّ

مل جيد الباحث كتابًا متخصصًا يف هذا املوضوع، ألنه مل يطرق من قبل إال طرقًا 
األبحاث  يف  مبعثرة  وخيوط  القديمة،  املصادر  يف  وردت  إشارات  وسوى  خفيفًا، 
احلديثة، ال تصلح ألن توصف بأهنا دراسات سابقة، لذا كان الرجوع إىل تلك املصادر، 
وتلك الدراسات، الحتوائها عىل مواد أولية للبحث، بالقدر الذي أتيح االطالع عليه، 
كام تم الرجوع إىل عدد من املخطوطات، والقيام بالزيارات امليدانية، بغية التوصل إىل 
مصادر أولية. كام تم الرجوع إىل كثري من الفهارس والكشافات ملكتبات خاصة وعامة، 
وكان كتاب األملاين كارل بروكلامن عن األدب العريب، وكتاب الدكتور أمحد خان عن 
املطبوعات يف شبه القارة اهلندية، من أهم مراجع البحث، هذا عدا االطالع عىل عدد 
من املخطوطات ومعاينتها يف مكتبة األحقاف للمخطوطات، برتيم، حرضموت، أو 

يف مكتبات أخرى يف العامل.
مشكلة البحث:

إن معظم الباحثني الذين كتبوا عن تاريخ اهلجرات العربية أو اليمنية عمومًا، 
واحلرضمية باألخص، كانت بحوثهم تنطلُق من منطلقاٍت حضارية تارخيية أو جغرافية 



16
برشية، كام أن الكتب القديمة التي أرخت لبعض اهلجرات، اقترصت عىل األحداث 
ما  البحث  هذا  فاستدرك  مرتبة.  غري  منترشة  فيها  املعلومات  وكانت  والوفيات، 
املعلومات وفرزها  وقع من خلل أو تقصري يف تلك املصادر واملراجع، وتم ترتيب 
يف فصوٍل وأبواب، بحَسب املواضيع، وتم تتبع حياة كل فرد من األعالم والعلامء، 
وذكر أثرهم يف املجتمع اهلندي الذي هاجر إليه، وتركز االهتامم عىل التأثري الفكري 
مهاجرو  قدمه  الذي  والديني،  احلَضاري  العلمي  البعد  ملعرفة  والديني،  والثقايف 

احلضارمة، وعوائده عىل الدعوة اإلسالمية خاصة، واحلضارة اإلنسانية عامًة.
منهجية البحث: 

الرشقية  اهلندية  باملناطق  بدءًا  األربع،  اجلهاِت  البحث عىل  رتبت فصول   -1
حيث والية البنغال وكلكتا العاصمة القديمة، ثم منها إىل مناطق اهلند الشاملية حيث 
ومدينة  ُگَجرات  والية  حيث  اهلند  غرب  إىل  ومنها  جاورها،  وما  دهلي  العاصمة 
بومباي، ومنها إىل أواسط اهلند حيث هضبة الدكن، ووالية مهاراشرتا، وما اشتملت 
عليه من مدن عريقة، وانتهاء بجنوب اهلند حيث والية كريال )مليبار قدياًمً(، ومنها إىل 

جزيرة رسي النكا )سيالن(.
2- اعتمدت يف ترتيب األعالم ترتيُب الوفَيات بحَسب التاريخ اهلجري، مع 
يًا عن إْضفاء األوَصاف املعتادة،  ذكر ما يقابله من التاريخ امليالدي، كام تم االبتعاد كلِّ
وألقاب الثَّناء، سوى نقل أوصاف األعالم من كالم املؤرخني املعارصين هلم وحسب.
اسم  ذكر  عىل  فيها  الرتكيز  وتم  نطاق،  أضيق  عىل  الرتاجم  اخترصت   -3
وماله من  أوصافه،  وأبرز  وِحْلَيته،  وأبرز شيوخه وتالميذه،  مولده،  وتاريخ  العَلم، 
مناصب أو وظائف، ثم تاريخ وفاته، مع ذكر سبب هجرته إىل اهلند إن كان مهاجرًا 
من حرْضموت، وذكر النشاط الذي قام به يف اهلند، واآلثار املادية التي خلفها، من 

نات مكتوبة، أو ُعْمران. مدوَّ
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4- كام بذلت الوْسع يف استقصاء أسامء املؤلفات ألعالم احلضارمة الذين عرفوا 
وقد  بعد،  تطبع  مل  كانت  إن  اخلطية  ُنَسخها  وجود  بمواضع  التعريف  مع  بالتأليف، 
اطلعُت عىل جّل الكُتب التي وصفتها، عدا تلك التي مكتبات الغرب، كام عضدت 
مشاهدايت بوصف من وقف عليها من املؤرخني والباحثني القدامى واملعارصين، وما 
كان منها غري مذكور عند غريي، فإين أعلق بقويل: »مما اطلع عليه الباحث وعاينه«، 
ونحوها. كام قمت بالتعريف باملطبوع منها، وروعي الرتتيُب اهلجائي يف رسد املؤلفات 

يف كل ترمجة، مع ترقيم تسلسيل لألعالم واملؤلفات، كٌل عىل حَدٍة.
5- أفردت يف آخر البحث بابًا عن الكتب واملكتبات، الذي كان للحضارمة 
دور يف االضطالع به، تأليفًا وتصحيحًا ونرشًا وطباعًة، عرب تاريخ حركة الطباعة يف 
اهلند والعامل اإلسالمي، وهو باب مهم، مل يتطرق إليه أحد من الباحثني من قبل، وفيه 

فوائد كثرية.
من  األساسية،  الكتاب  ملادة  شاملة  وإحصائيات  بنتائج  البحث  ختمت   -6
وأثر  اهلند،  بالد  به احلضارمة يف  قام  الذي  الدور احلضاري  أعالم ومؤلفات، وعن 
ذلك عىل املجتمعات اهلندية املختلفة. وختم بفهارس لألعالم والكتب التي وردت 

يف صلب البحث، وفهرس للمحتويات. 
تعريف بأبواب وفصول البحث:

عىل  املقدمة  اشتملت  وخامتة،  أبواب  وأربعة  مقدمة  من  البحث  هذا  يتكون 
البحث  نتائج  وفيها  اخلامتة  ثم  فيه.  املتبعة  واملنهجية  وأمهيته،  بالبحث  التعريف 

والتوصيات:
الباب األول: يف التعريف بحرضموت واهلند. وفيه ثالثة فصول:

الفصل األول:  تعريف موجز بحرضموت.
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الفصل الثاين: تعريف موجز باهلند.

املذهب  نرش  يف  احلضارمة  ودور  اهلند  يف  املذاهب  الثالث:  الفصل 
الشافعي.

الباب الثاين: أعالم احلضارمة يف شبه القارة اهلندية: وفيه مخسة فصول:
الفصل األول: أعالم احلضارمة يف رشق اهلند.
الفصل الثاين: أعالم احلضارمة يف شامل اهلند.

الفصل الثالث: أعالم احلضارمة يف غرب اهلند.
الفصل الرابع: أعالم احلضارمة يف وسط اهلند.

الفصل اخلامس: أعالم احلضارمة يف جنوب اهلند.
الباب الثالث: إسهامات علامء حرضموت يف نرش العلوم الدينية وآداب اللغة 

العربية وفنون احلضارة اإلسالمية: وفيه ثامنية فصول:
الفصل األول: إسهامهم يف الرتبية والدعوة إىل اهلل.

الفصل الثاين: إسهامهم يف علم التوحيد والعقائد والفلسفة.
الفصل الثالث: إسهامهم يف علم احلديث الرشيف.

الفصل الرابع: إسهامهم يف علم الفقه وأصوله.
الفصل اخلامس: إسهامهم يف علم التصوف والتزكية.

الفصل السادس: إسهامهم يف علم اللغة العربية وآالهتا وآداهبا.
الفصل السابع: إسهامهم يف علم التاريخ وتدوينه.
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الفصل الثامن: إسهامهم يف العلوم الطبيعية والبحتة.

وفيه  الباب الرابع: إسهامات علامء حرضموت يف العناية بالكتب واملكتبات: 
اربعة فصول: 

الفصل األول: إسهامهم يف مجع الكتب وتأسيس املكتبات.
الثاين: مصنفات علامء حرضموت املحفوظة يف خزائن المخطوطات  الفصل 

اهلندية.
الفصل الثالث: إسهامهم يف التصحيح والتحقيق والرتمجة.

الفصل الرابع: إسهامهم يف الدفع بحركة الطباعة والنرش يف العرص احلديث.
هذه هي أبواب البحث وفصوله عىل سبيل اإلمجال، وفيام ييل التفصيل، واهلل 

املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

* * *





الباب األول
يف التعريف بحرضموت واهلند

الفصل األول: تعريف موجز بحرضموت.
الفصل الثاين: تعريف موجز باهلند.

الفصل الثالث: العالقات الدينية والتارخيية بني
موَت. اهلند وحرْضَ
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الفصل األول
َموت  تعريف موجز بَحرضرْ

تعدُّ بالد حرْضَموت الواقعة أقىص جنوب جزيرة العرب، جزءًا من بالد اليمن، 
)اجلمهورية اليمنية حديثًا(، وقيل: هي جْزُء اليمِن األْصَغر)1(. وتشكل ضمن الرشيط 

صفة جزيرة العرب، حتقيق حممد عيل األكوع )مكتبة اإلرشاد، صنعاء،  اهلمداين، احلسن بن أمحد،   )1(
1990م/ 1410هـ(: صـ165؛ احلموي، ياقوت بن عبداهلل، معجم البلدان، )بريوت، دار صادر، 

ط2، 1993م(: جـ2، صـ269.
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العربية)1(.  العرب واملحيط اهلندي احلدوَد اجلنوبية لشبه اجلزيرة  الساحيل عىل بحر 
وكانت يف تارخيها القديِم مهدًا حلضاراٍت وديانات ساموية، حيث سكن فيها قوم َعاد، 
وهبا قرب النبيِّ ُهوٍد عليه السالم، فقد أخرَج احلاكم يف »املستدرك عىل الصحيحني« 
من حديِث أيب الطَُّفيل عامر بن واثلة، قاَل: سمعُت عيلَّ بن أيب طالب ريض اهلل عنه 
يقوُل لرجٍل من حرضموت: هل رأيَت كثيبًا أمحر خيالُطه مدرٌة محراُء، و سدٌر كثري، 
بنَاحيِة كذا و كذا؟ قال: و اهلل يا أمري املؤمنني إنك لتنِعُته نعَت رُجٍل قد رآِه، قال: ال؛ 
ثُت عنه. قال احلرضمّي: و ما شأنه يا أمري املؤمنني؟ قال: فيه قرب ُهوٍد)2(.  ولكن ُحدِّ
: أن اْسَمها يف التوراة: حارضميت)3(. وقيل:  ونقل ياقوُت احلموي عن ابن الكلبيِّ
هادرَموت، أو َهاِدْرميت)4(. وقيل: إهنا سميْت عىل اسم ملك من ملوك محري من زمن 
اجلاهلية يْدَعى حرضموت بن محري األصغر)5(. وقيل: إن اسَمها كان َعْبدل)6(، وُفرسِّ 
بأنه مرّكٌب من )عبد(، و)إيل(، ومعناه: عبداهلل، ألن )إيل(: من أسامء اهلل تعاىل، عىل 

قول بعض العلامء)7(. 
البكري، عبداهلل بن عبدالعزيز، معجم ما استعجم من أسامء البالد واملواضع، حتقيق مصطفى السقا،   )1(

)بريوت، عامل الكتب، ط3، 1403هـ/ 1983م(: جـ1، صـ6.
العلمية،  الكتب  دار  )بريوت،  الصحيحني،  عىل  املستدرك  النيسابوري،  عبداهلل  بن  حممد  احلاكم،   )2(

1411هـ/ 1990م(: جـ2، صـ615، احلديث رقم 4062.
احلموي، ياقوت بن عبداهلل، معجم البلدان: جـ2، صـ270.  )3(

جـ1،  1968م(:  1388هـ/  اإلرشاد،  مكتبة  )جدة،  حرضموت،  تاريخ  عيل،  بن  صالح  احلامد،   )4(
أمحد  مطبعة  )سنغافورا،  وخماليفها،  حرضموت  تاريخ  يف  الشامل  طاهر،  بن  علوي  احلداد،  صـ9. 

برس، 1359هـ/ 1939م(: صـ 24.
اهلمداين، احلسن بن أمحد، صفة جزيرة العرب: صـ165 – 166.  )5(

الزبيدي، مرتىض احلسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، )الكويت، مطبعة حكومة الكويت،   )6(
1407هـ/ 1987م(: جـ29، صـ317، مادة )عبدل(؛ احلداد، علوي بن طاهر، الشامل: صـ18.

عبدالرؤوف  طه  تصحيح  السري،  غريب  رشح  يف  األنف  الروض  عبداهلل،  بن  عبدالرمحن  السهييل،   )7(
طاهر،  بن  علوي  احلداد،  صـ400؛  جـ1،  1978م(:  1398هـ/  املعرفة،  دار  )بريوت،  سعد، 

الشامل: صـ18.
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حرضموت يف األحاديث النبوية: كان ألهل حرضموت وفادٌة عىل رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص 
يف السنة التاسعة من اهلجرة النبوية، وبعث عليه الصالة والسالُم الصحايبَّ زياَد بن 

لبيد البيايض األنصاري، عاماًل للصدقات عىل حرضموت)1(. 
فأخـرج  الشـريفة،  النبويـة  األحاديث  من  عـدد  يف  حرضموت  ذكـر  وورد 
البخاري يف »صحيحه« عن همام بن منبه أنـه سمع أبا هريرة ريض اهلل عنـه يقول: 
من  رجٌل  وقـال  يتوضأ«،  حتى  أحدث  من  صالة  تقبل  »ال  اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص:  رسـوُل  قـال 
يف  ذكُرها  ورَد  كام  رُضاٌط)2(.  أو  فَساٌء  قال:  هريرة؟  أبا  يا  احلَدُث  ما  حرضموت: 
، أيضًا، عن خباب بن األرتِّ قال:  عالماِت الساعة الصغرى، فيام أخرجه البخاريُّ
شَكونا إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو متوسٌد بردًة له يف ظل الكعبِة، قلنا له: أال تستنرُص لنا؟ 
أال تدعو اهلل لنا؟، قال: »كان الرجُل فيَمن قبلكم، حيَفر له يف األرِض، فيجَعُل فيه، 
ط  دينه، ويمشَّ ه ذلك عن  باثنتنِي، وما يصدُّ فيَشقُّ  فيوَضُع عىل رأِسه  باملنَشاِر  فيَجاُء 
دينه، واهلل  ه ذلك عن  أو عَصٍب، وما يصدُّ دوَن حلِمه من عظرٍْم  ما  احلديِد،  بأمشاِط 
الراكُب من صنعاَء إىل حرضموَت، ال خياُف إال اهلل أو  نَّ هذا األمُر حتى يسري  ليتِمَّ
الَعالماِت  أحاديث  يف  وردت  كذلك  تستعجلون«)3(.  ولكنُكم  غنِمه،  عىل  الذئَب 
الكربى، فأخرج الرتمذي يف »سننه«، من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام، قاَل: قاَل 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ستخرج نار من حرضموت«، أو: »من نحو حرضموَت، قبَل يوم 

العسقالين، أمحد بن عيل بن حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة، حتقيق عيل حممد البجاوي )بريوت، دار   )1(
اجليل، 1412هـ/ 1992م(: جـ2، صـ586.

1407هـ/   الشعب،  دار  )القاهرة،  الصحيح،  اجلامع  إسامعيل،  بن  حممد  أبوعبداهلل  البخاري،   )2(
1987م(: كتاب الوضوء، باب ال تقبل صالة بغري وضوء، جـ1، صـ46، حديث رقم 135.

النبوة:  باب عالمات  الوحي،  بدء  كتاب  السابق،  املصدر  إسامعيل،  بن  أبوعبداهلل حممد  البخاري،   )3(
جـ4، صـ244، حديث رقم 3612.
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القيامِة، حترش الناس«، قالوا يا رُسوَل اهلل، فام تأمرنا ؟ قاَل: »عليكم بالشام«)1(. تلك 
بعض األحاديث النبوية الرشيفة، التي ورد فيها ذكر حرضموت يدل عىل مزيد من 

االهتامم هبا، ومتيزها عن بقية املناطق اليامنية.
العرب«،  جزيرة  »صفة  مثل  القديمة  الكتب  يف  الناظر  حرضموت:  حدود 
و»تقويم البلدان«، وأمثاهلا جيد فيها اختالفًا يف حتديد موقع حرضموت، وهذا راجع 
إىل أن كل مؤرخ حيدُدها تبعًا للدولة أو اإلمارة التي يف زمنه)2(. وبعد السرب والتتبع، 
كان  املتحّصل ثالثة حدود: )1( فأما احلدُّ الكبري؛ وهو ما يعَرُف بحرضموت الكربى، 
أو اجلنوب العريب: حيدها من الغرب: عدن، ومن الرشق: عامن )ظفار(، ومن الشامل: 
رمال صحراء األحقاف )الربع اخلايل(، ومن اجلنوب: مياه املحيط اهلندي)3(. وبمقتىض 
هذا التحديد الواسع، تكون حرضموت وفقًا  ملا يف»معجم البلدان« لياقوت: طوهلا: 
إحدى وسبعون درجة، وعرضها: اثنتا عرشة درجة(. ووفقا خلطوط الطول والعرض 
الدولية احلديثة: رشَق جرينتش بني درجتي 45ْ و: 30: 56ْ، وَعرضًا بني درجتي: 13ْ 

و19ْ شامل خط االستواء)4(. 
والساحل(:  )الداخل  الوسطى  حرضموت  يمثل  فهو  الثاين؛  احلد  وأما   )2(

دار  )بريوت،  معروف،  عواد  بشار  حتقيق  الصحيح،  اجلامع  عيسى،  بن  حممد  أبوعيسى  الرتمذي،   )1(
الغرب اإلسالمي، 1418هـ/ 1998م(: باب ال تقوم الساعة حتى خترج نار من قبل احلجاز، جـ4، 

صـ68، حديث رقم 2217.
املهاجر للنرش والتوزيع،  اليمن، دار  التاريخ احلرضمي، )صنعاء،  أدوار  الشاطري، حممد بن أمحد،   )2(

ط3، 1415هـ/ 1995م(: صـ14.
أمحد،  بن  عبداهلل  الناخبي،  15؛   – صـ14  احلرضمي:  التاريخ  أدوار  أمحد،  بن  حممد  الشاطري،   )3(
ط2،  اخلرضاء،  األندلس  دار  )جدة،  واألنساب،  والقبائل  واألعالم  الدول  يف  فصول  حرضموت 

1419هـ/ 1999م(: صـ 37. 
الشاطري، حممد بن أمحد، املصدر السابق: صـ14 – 15.  )4(
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حيدها غربًا: عني بامعبد، ورشقًا: سيحوت، وشامالً: رمال األحقاف، وجنوبًا: البحر 
نحو  انحراٍف  يف  ويمتدُّ  بري عيل  من  يبتدئ  خط  باوزير:  عند  الغريب  واحلد  العريب. 
ُبعد 15ْ درجة  والَعرْب. فهي هبذا تكون: عىل  فَشْبوة  ِعْرَما  إىل غرِب وادي  الغرِب، 
طول  ويقدر  جرينتش)1(،  رشقي  طوال  درجة  و50  االستواء،  خط  شامل  عرضا 
الرشيط الساحيل يف هذا احلد بام يقارب 4500 كلم، وتقدر أقىص املسافة  التي تصل 

ما بني الداخل والساحل بنحو 80 كلم)2(. 
، يطلق عىل وادي ابن راشد؛ وهو أصغر  )3( وأما احلد الثالث؛ وهو حد حميلٌّ
اد( غرَب شبام، وشعب نبي اهلل هود عليه السالم رشَق  احلدود، وهو ما بني بلدة )العقَّ
يبع  تريم)3(، وهو ما عليه كثريون من املتأخرين، وهذا احلدُّ هو املعنيُّ يف قول ابن الدَّ

الم«)4(.  ونقله عنه الزبيدي: »ُطوهُلا َمْرَحلتاِن َأو ثالٌث إىِل َقرْبِ ُهوٍد عليه السَّ
هذا؛ وحلرضموت تاريخ كبري، ميلء باألحداث، والتغريات السياسية يف كل 
عرص من العصور، ففي العرص احلديث، حكمت حرضموت من قبل أرس وعوائل 
القعيطي  كعائلة  الطائلة،  األموال  معه  مصطحبًا  اهلندي،  املهجر  من  معظمها  قدم 
تقريبًا، وانتهى حكمهام عاَم  اللتان حكمتا حرضموت طيلة ثامنني عامًا  والكثريي، 
1387هـ/ 1967م. وذلك العام، سمي بعام االستقالل، أي االستقالل من ربقة 
النضوائهام  االستعامر،  برحيل  السلطنتني  سقوط  ارتبط  وإنام  الربيطاين.  االستعامر 
االستشارة  معاهدة  ثم  1888م،  1305هـ/  سنة  الربيطانية  احلامية  معاهدة  حتت 

التاريخ احلرضمي،  صفحات من  باوزير، سعيد عوض،  السابق: صـ15،  املصدر  السابق،  املؤلف   )1(
)القاهرة، املطبعة السلفية، 1377هـ/ 1957م(: صـ 219.

الشاطري، حممد بن أمحد، املصدر السابق: صـ15.  )2(
املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ15.  )3(

الزبيدي، حممد مرتىض، تاج العروس: جـ11، صـ45، مادة )حرض(.  )4(
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الديار  خالل  جيوسون  الربيطانيون  املستشارون  فكان  1939م،  1359هـ/  سنة 

احلرضمية، بفضل ما وفرته هلم تلك املعاهدات)1(. 
وبعد استقالل اجلنوب العريب عام 1387هـ/ 1967م، عن احلامية الربيطانية، 
وزوال حكم السلطنات واملشيخات من أرض اجلنوب، دخلت البالد يف نفق مظلم، 
جره عليها حكم احلزب الشيوعي االشرتاكي، الذي استمر يف حكم البالد أكثر من 
عرشين عامًا، حتى آذن اهلل بالفرج، فزال ذلك احلكم الغاشم، ودخلت دولة اليمن 
دولة  مع  فاحتدت  جديدة  مرحلة  الشعبية(  الديمقراطية  اليمن  )مجهورية  أو  اجلنويب 
اليمن الشاميل، أو )اجلمهورية العربية اليمنية(، وتكونت دولٌة متحدة سميت اجلهورية 

اليمنية، وتم ذلك يف سنة 1410هـ/ 1990م.

* * *

1990م(:  1410هـ/  أسامة،  مكتبة  )بريوت،  قرنًا،  أربعة  عرب  حرضموت  عيل،  سقاف  الكاف،   )1(
صـ64.
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الفصل الثاين
تعريف موجز بشبه القارة اهلندية

رشقًا،  البنغال  خليج  بني  املحُصورة  الواِسعة  األرُض  تلك  هي  اهلنِد؛  أرُض 
وبحر العَرب غربًا، واملحيط اهلندي جنوبًا، وجبال مهاليا شامالً، إضافة إىل ما كان 
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يتبعها كجزر املالديف غربًا، وأندمان ونيُكوَبار رْشقًا، وسيالن َجنوبًا. ونظرًا التِّساع 
إذ تزيد مساحتها عىل  القارة اهلندية«،  البالد، فقد أطلَق عليها اسُم »شبه  رقعة هذه 
الرشقية،  الثالث،  جهاهتا  من  املاء  يلفها  قاّرة،  شبه  وهي  4.360.000كلم2، 

والغربية، واجلنوبية. 
تلك هي اهلند جغرافيًا، وحسبام عَرفها املسلمون عند ذكرهم هلا يف توارخيهم 
ورحالهتم، منذ الفتح اإلسالمي، وحتى العرص احلديث. ومل تزل عىل ذلك احلال، إىل 
أن تم تقسيمها يف 28 رمضان 1366هـ/ 15 أغسطس 1947م، فأصبحت »اهلند« 
فظهرت دول جديدة عىل  قبل،  أضيق من ذي  مدلول سيايس وجغرايف  ذات  كلمة 
اخلريطة سميت إحداها باكستان، واألخرى بنغالديش، كام استقلت جزر املالديف 
باسم مجهورية  تعرف  باتت  التي  وأضحت مجهورية مستقلة، ومثلها جزيرة سيالن 

رسي النكا)1(.
لمحة عىل تاريخ اهلند القديم: ُيرِجع بعض الباحثني أصول الثقافات اإلنسانية 
إىل ثالث مناطق: يف العراق ما بني دجلة والفرات، ويف مرص عىل حواّف هنر النيل، ويف 
اهلند عىل ِضفاف هنر السند)2(. وكانت هناك حركٌة جتارية كبرية بني بالد العرب وبالد 
اهلند قبل اإلسالم، وكان اإلبحار رشقا إىل اهلند رافدًا مِهام من روافد التجارة العربية، 
وما جتارُة البهارات واألبزار وما إىل ذلك مما اشتهر قديام حتى سار يف كتب األساطري 
واحلكايات القديمة إال شواهُد قويٌة عىل متانِة تلك العالقة. وتقول بعض املصادر: إن 
صلة بالد العرب املالحية باهلند قبل العرص اليوناين مل تكن ذات قيمة، وإنام ازدهرت 

اإلسالمي،  املكتب  )بريوت،  اهلندية،  القارة  املعارص،  التاريخ  اإلسالمي،  التاريخ  حممود،  شاكر،   )1(
1413هـ/ 1993م(: جـ5، صـ19.

عام  حتى  وآداهبا  العربية  اللغة  يف  دهلي  علامء  مسامهة  عامل،  مسعود  بن  عامل  رشف  حممد  القاسمي،   )2(
1857م، )دهلي، رضوان أند براَدْرس، 1427هـ/ 2006(: صـ9.
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املالحة يف املنطقة العربية بعد الفتح املقدوين، ولكن املعلوم، أنه وبالرغم من الفتح 
املقدوين لتلك املناطق، إال أن عرب اجلنوب كانوا هم املسيطرين عىل التجارة البحرية 

مع اهلند طول الوقت)1(. 
اإلسالم وفتوح العرب يف اهلند:

عندما ظهر اإلسالم يف جزيرة العرب تسامع به أهل اهلند، الذين كانت تربطهم 
ببالد العرب الكثري من الصالت والروابط. بل أتى ذكر اهلند، والوعد بفتحها عىل لسان 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فأخرج النسائي وأمحد والطرباين، من حديث ثوبان موىل رسول  اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص، 
قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »عصابتاِنَ من أمتي أحَرزمها اهلل من النار: عصابٌة تغزو اهلنَد، 
وعصابٌة تكون مع عيَسى بن مريم«)2(. وكان أبوهريرة يقول: َوعدنا رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
غْزوَة اهلند، فإن أدركُتها أنِفْق فيها نفيس ومايل، فإن أقَتْل كنُت من أفضل الشهداء، 

ُر)3(.  وإن أرِجْع فأنا أبو هريرَة املحرَّ
عنـه  اهلل  ريض  الخطـاِب  بن  عمـر  المؤمنين  أمري  عـهد  عـىل  ذلك  وتحقق 
املبعوثني  أول  وكان  السند،  بالد  إىل  يتقدمون  املسلمون  بدأ  إذ  )ت23هـ/644م(، 

عبدالعليم، أنور، املالحة وعلوم البحار عند العرب، سلسلة عامل املعرفة، الكتاب رقم 13، )الكويت،   )1(
العرب  فاضلو،  جورج  حوراين،  صـ18؛  1979م(:  واآلداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس 
واملالحة يف املحيط اهلندي يف العصور القديمة وأوائل العصور الوسطى، ترمجه عن اإلنجليزية السيد 

يعقوب بكر، )القاهرة، مكتبة اإلنجلو املرصية، د.ت(: صـ43.
مكتب  )حلب،  أبوغدة،  عبدالفتاح  رقَّمها  الكربى،  السنن  من  املجتبى  شعيب،  بن  أمحد  النسائي،   )2(
املطبوعات اإلسالمية، ط2، 1406هـ/ 1986م(: جـ3، صـ28؛ الطرباين، سليامن بن أمحد، املعجم 
صـ24  جـ7،  1995م(:  1415هـ/  احلرمني،  دار  )القاهرة،  اهلل،  عوض  طارق  حتقيق  األوسط، 
عامل  )بريوت،  النوري،  أبواملعاطي  حتقيق  املسند،  حنبل،  بن  أمحد  الشيباين،  6741؛  رقم:  حديث 

الكتب، 1419هـ/ 1999م(: جـ5، صـ 278.
النسائي، أمحد بن شعيب، املجتبى من السنن الكربى: جـ6، صـ42.  )3(
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هلذه املهمة، هو احلكُم بن أيب العاص الثقفي، الذي أرسله أُخوه، أمري البحرين وقتها، 
عثامن بن أيب العاص، سنة 15هـ/ 636م)1(، إىل هتانة قرَب بومباي)2(. ثم بعثه إىل 
أيب  بن  املغرية  الثاين  أخاه  فأرسل  بَدوره  احلَكُم  قام  ثم  مهمته.  فظفر يف  َبُروَص)3(، 
فكان  اهلند،  لبالد  الغريب  الساحل  عىل  يُبل)4(  الدَّ خور  إىل  الفاحتني  باجلنود  العاص 
الظفُر حليَفهم أيضًا. فكتب احلَكُم إىل اخلليفة يبرشه بام جرى عىل أيدهيم من فتوح، 
فخاف عمر ريض اهلل عنه عىل املسلمني لقلَّة خربهتم بركوِب البحر، فأصدر أوامَره 
بعدم ركوب البحار)5(. واستمرَّ املسلمون يف زمِن اخلليفتني الراشدين عثامن وعيل، 
ريض اهلل عنهام يف التوغل يف بالد اهلند والسند، وامتدَّ ذلك إىل عْهد بني أمية، قال 
ابن كثري الدمشقي: »كانت سوُق اجلهاِد قائمًة يف بني أمية، ليَس هلم شغٌل إال ذلك، 
وا  أذلُّ وقد  وبْحرها،  ها  وبرِّ ومغارهبا،  األرض  مشارِق  يف  اإلسالِم  كلمُة  علْت  قد 
الكفر وأهله، وامتألت قلوُب املرشكني من املسلمني رعبًا، ال يتوجه املسلمون إىل 
الصاحلوَن  الغْزو،  أَخُذوه، وكان يف عساكرهم وجيوِشهم، يف  إال  قطٍر من األقطار 
املباركفوري، القايض أطهر، العقد الثمني: صـ35، 40؛ النمر، عبداملنعم، تاريخ اإلسالم يف اهلند،   )1(
)القاهرة، دار العهد اجلديد، 1378هـ/ 1959م(: صـ71؛ خطاب، حممود شيت، قادة فتح السند 

وأفغانستان، )جدة، دار األندلس اخلرضاء، 1418هـ/ 1998م(: صـ 147.
هتانة، بلدة تقع عىل سواحل بحر العرب، شامل بومباي، عىل بعد 15 ميال منها. املباركفوري، القايض   )2(

أطهر، العقد الثمني: صـ44.
َبُروص، هي التسمية القديمة ملدينة هبُروج، الواقعة يف والية ُگجرات شامل ُسوَرت. ينظر: احلموي،   )3(
جـ1،  اخلواطر:  نزهة  عبداحلي،  احلسني،  صـ404؛  جـ1،  البلدان:  معجم  عبداهلل،  بن  ياقوت 

صـ31-32؛ املباركفوري، القايض أطهر، العقد الثمني: صـ44.
ينظر:  آثاره.  وبقيت  معامله،  اندرست  )حاليًا(،  كراتيش  من  بالقرب  يقع  كان  قديم  ميناء  الديبل،   )4(
العقد  أطهر،  القايض  املباركفوري،  صـ495؛  جـ2،  البلدان:  معجم  عبداهلل،  بن  ياقوت  احلموي، 

الثمني: صـ44؛ النمر، عبداملنعم، تاريخ اإلسالم يف اهلند: ص 74.
السند:  فتح  قـادة  الهند: ص 71؛ خـطاب، حممود شيت،  اإلسـالم يف  تاريخ  المنعم،  النمر، عبد   )5(

ص148.
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واألولياُء والعلامُء من كبار التابعني، يف كل جيٍش منهم رشذمٌة عظيمٌة، ينرُص اهلل هبم 
دينه«)1(. فأرسل احلجاج بن يوسف الثقفي، يف زمن الوليد بن عبدامللك األموي، 
ه حممد بن القاسم الثقفي، الذي كان أعظَم قواد فتوح السند. فسار بجيوشه  ابن عمِّ
711م،  93هـ/  سنة  يف  وذلك  عنوًة،  وفتَحه  يُبل،  الدَّ َثْغر  فحارص  السند،  بالد  إىل 
وواصل سريه إىل هنر السند، واستطاع أن يوسع نطاق فتوحاته يف بقية أرجاء السند، 

وامللتان)2(. وممن اشتهر من أعالم الفاحتني:
َمر بن عثامن القريش التيمي، تويف رُسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  وهو غالم،  )1( عبيداهلل بن معرْ
ورَوى عنه حديثًا، واله ذو النورين عىل ُمْكران يف بالد السند سبَع سنواٍت من 23 إىل 

30هـ/643م، واستشهد بإْصَطْخر، وكان عىل مقدمة اجليش)3(.
)2( املهلب بن أيب صفرة األزدي، كان سيدًا يف قومه، شهد فتح سجستان سنة 
31هـ/ 651م، وكان يف جيش أمري املؤمنني عيل يوم اجلمل، وغزا ثغر السند عىل عهد 

معاوية، وله فتوح ومشاركات كثرية، تويف سنة 83هـ/ 702م)4(.
بِق اهلذيل، ولد يوَم الفتح، كان أمري اجليِش يف اهلند،  )3( سنان بن سلمة بن املحرْ
سنَة  أخرى  مرة  وليها  كام  سنة 48هـ/ 668م،  معاوية،  أيام  مرارًا  اهلند  إدارة  وويل 

اج، سنَة 95هـ/714م)5(.  50هـ/ 670م، واستشهد آخر أياِم احلجَّ
البداية والنهاية، اعتنى به عبدالرمحن الالدقي، وحممد غازي بيضون،  ابن كثري، إسامعيل بن عمر،   )1(

)بريوت، دار املعرفة، ط8، 1424هـ/ 2003م(: جـ5، صـ107.
السادايت، أمحد حممود، تاريخ املسلمني يف شبه القارة اهلندية وحضارهتم، )القاهرة، مكتبة اآلداب،   )2(

1970م(: جـ1، صـ57، وما بعدها.
النمري، يوسف بن عبداهلل ابن عبدالرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب، صححه وخرج أحاديثه   )3(

عادل مرشد، )األردن، دار األعالم، 1423هـ/ 2003م(: صـ461، ترمجة رقم 1614.
خطاب، حممود شيت، قادة فتح السند: ص 206-164.  )4(

العصفري، خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، حتقيق أكرم ضياء العمري، )الرياض، دار طيبة،   )5(
ط2، 1405هـ/1985م(: صـ209، 212، 213، 236، 297، 308.
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كل ما سبق من ذكر أعالم الصحابة الكرام، أو من تابعيهم، ممن دخلوا بالد 
اهلند فاحتني مظفرين، دالئل واضحة جلية عىل قدم تواجد املسلمني منذ عرص صدر 
اإلسالم يف بالد اهلند. وهناك يف الرتاث األديب اهلندي، أخبار غري موثقة، تتحدث عن 
إسالم ملك املليبار يف العهد النبوي، وأنه كان يعتزم السفر إىل بالد العرب ومقابلة 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ولكن بعض الباحثني يراها ال تثبت أمام دالئل البحث العلمي، بينام 
البعض يرى فيها دالالت تارخيية عىل بلوغ اإلسالم إىل اهلند يف مرحلة مبكرة جدًا)1(. 
وتلك القصة إن صحت أو مل تصح، فهناك من الدالئل املادية عىل قدم التواجد 
يف  اهلند،  جنوب  يف  عليه،  العثور  تم  ما  ذلك  من  الكثري.  اليشء  اهلند  يف  اإلسالمي 
نقود إسالمية عربية مؤرخة يف سنة 71هـ/ 690م، وهناك  مليَبار، حيث عثر عىل 
من  أن  كام  سنة 166هـ/782م)2(.  يف  خة  مؤرَّ عيّل،  اسم  عليه  مكتوب  قرٍب  شاِهدُة 
مشاهري املسلمني املدفونني جنوَب اهلند: التابعي مالك بن دينار، وأرَشُف بن مالك، 
اهلنِد،  بيوِت اهلل عز وجّل يف أرض  بنَوا أول بيت من  يقال إهنم  ومالُك بن حبيٍب، 
الكتاب  علامء  كانوا  القضاة  »هؤالء  املباركفوري:  أطهر  القايض  قال  َماالبار)3(.  يف 

والسنة، وأحكام اإلسالم، ويبثون علوم اإلسالم يف اهلند«)4(. 
وقاَل ابن كثرٍي: »وكل هذه النواحي إنام دخل أهلها يف اإلسالم وترُكوا عبادة 
األوثان، وقبل ذلَك قد كان الصحابُة يف زمن عمر وعثامن، فتحوا غالب هذه النواحي 
اإلسالمية  الدعوة  الدين،  حميي  األلوائي،  صـ30؛  الثمني:  العقد  أطهر،  القايض  املباركفوري،   )1(
وتطورها يف شبه القارة اهلندية، )دمشق، دار القلم، 1406هـ/ 1986م(: صـ143-155؛ صاحلية، 
ثالث وثائق عثامنية مليبارية، )جملة العصور، نصف سنوية، لندن، دار املريخ للنرش،  حممد عيسى، 

املجلد التاسع، اجلزء الثاين، حمرم 1415هـ/ يوليو 1994م(: صـ205.
القاسمي، حممد رشف عامل، مسامهة علامء دهلي يف اللغة العربية وآداهبا: صـ33.  )2(

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ33-32.   )3(
املباركفوري، القايض أطهر، العقد الثمني: صـ215.  )4(
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واليمن  والعراق  ومرص  الشام  مثل  الكبار،  األقاليم  هذه  بعَد  مبانيها،  يف  ودخلوا 
وأوائل بالد الرتك، ودخلوا إىل ما وراء النهر وأوائل بالد املغرب، وأوائل بالد اهلند. 
فكان سوُق اجلهاد قائاًم يف القرن األول من بعد اهلجرة، إىل انقضاء دولة بني أمية، ويف 
أثناء خالفة بني العباس مثل أيام املنصور وأوالده، والرشيد وأوالده، يف بالد الروم 
والرتك واهلند. وقد فتح حممود َسبْكتِكني وولُده، يف أياِم ملكهم، بالدًا كثرية من بالد 

اهلند«)1(.

* * *

ابن كثري، إسامعيل أبوالفداء، البداية والنهاية: جـ5، صـ107-106.   )1(
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الفصل الثالث
املذاهب الدينية يف اهلند ودور احلضارمة يف 

نرش املذهب الشافعي

تاريخ  يف  خالدة  آثارًا  جاورها  وما  اهلند  بالد  يف  اإلسالمية  الفتوح  تركت 
وأذهان القاطنني هبا، فأصبحت هذه املناطق معدودًة مدنًا إسالميًة، بل وعربية، حيث 
العربية فيها نشاطا عظيام، والفضل كله يعزى ألولئك  باللغة  العلوم  نشطت حركة 
الفاحتني العظامء الذين تفجرت عىل أيدهيم ينابيع العلوم واملعارف واآلداب. كام رحل 
الكثريون من أبناء اهلنود إىل معقل اإلسالم ودياره يف أرض العرب وتشبعوا بالسنن 
وانترش  والكتابة،  التدوين  حركة  نشطت  ثم  تدرس،  كانت  التي  وبالعلوم  واآلثار 
الكتاب والقلم يف القرون األوىل، فكان ألهل اهلند وعلامئها أدوارا عظيمة يف خدمة 

الدين اإلسالمي)1(. 
ويف القرن الرابع اهلجري/ العارش امليالدي، وبعد ظهور املدارس واملذاهب 
الفقهية العظيمة، كان لبالد اهلند وعلامئها نصيٌب من احتضان تلك املذاهب الفقهية، 
ومسامهة فعالة يف نرش تلك املعارف واملذاهب يف ربوع اهلند. وممن نقل لنا صورًة عام 
كان يتداول يف بالد اهلند من املذاهب واألفكار، الرحالة أبوعبداهلل البشاري املقديس، 
الذي زار اهلنَد سنة 375هـ/985م، فكتب يصُفها قائاًل: »أكثرهم أصحاُب احلديث، 

القاسمي، حممد رشف، مسامهة علامء دهلي يف اللغة العربية وآداهبا: صـ47-46، 51.  )1(
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القَصباُت من فقهاَء عىل مذهب أيب حنيفة رمحه اهلل، وليس به مالكيٌة وال  وال ختلو 
معتزلٌة، وال عمَل للحنابلة، إال أهنم عىل طريقة مستقيمٍة، ومذاهَب حممودة، وَصالٍح 
وعفة، وقد أراَحهم اهلل من الغلوِّ والعصبية، واهلَرِج والفتنة«)1(. احلنابلة  مل يكن هلم 
تواجد منذ ذلك احلني وحتى اليوم، أما املالكية فيعزو بعض الباحثني تواجدهم الضئيل 
بقدوم الشيخ أيب الربكات الرببري املالكي، الذي وفد إىل جزيرة حملديب )املالديف( 
اهلندية)2(، ولكن يبدو أن هذا املذهب مل يقو عىل االستمرار والصمود، أمام قوة انتشار 

املذهبني احلنفي والشافعي.
انتشار املذهُب الشافعي يف اهلند: 

أكثر املؤرخني يرجعون الفْضَل يف نرشه إىل التجار العرب الذين كانوا يفدون 
عىل شواطئ مليبار ونواحيها)3(، وما هؤالء التجار العرب سوى احلضارمة الشافعية، 
القادُموَن من أقىص جنوب جزيرة العرب، والذي كان انتشار املذَهِب الشافعي عندهم 
منذ منتصف القرن السادس اهلجري. وهو ما رّصح به أحد الباحثني املعارصين من 
العلامء  هجرة  أسبابه:  أهم  فمن  اهلند،  يف  الشافعية  ظهور  »أما  بقوله:  كريال،  اهايل 
العلامء  زيارات  أو  إىل هجرات  إضافة  فيها،  بعد ظهور اإلسالم  اهلند  بر  إىل  العرب 
من أقطار أخرى شافعية، وأما هجرات العرب فكان أكثرهم من أهل اليمن، والسيام 
يف  غالبا  يقيمون  املهاجرون  هؤالء  وكان  احلجاز.  من  وكذلك  منهم،  احلضارمة 
املناطق الساحلية وما جياورها من البالد، ويؤثرون البقاء يف اهلند، وعىل مقدمة تلك 

1906م(:  بريل،  مطبعة  )ليدن،  األقاليم،  معرفة  يف  التقاسيم  أحسن  أمحد،  بن  حممد  البشاري،   )1(
صـ481.

القاسمي، حممد رشف، مسامهة علامء دهلي يف اللغة العربية وآداهبا: صـ 51.  )2(
2004م(:  إربد،  األردنية،  )اجلامعة  واهلند،  احلجاز  بني  الصالت  تاريخ  هاشم،  عيل  رائد  طناش،   )3(

صـ69؛ القاسمي، حممد رشف، مسامهة علامء دهلي: صـ51.
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املناطق: سواحل مليبار وقراها، كام أن والية كجرات وسواحلها، وحارضهتا أمحدأباد 
املدن  بعضهم يف بعض  تفرق  العرب، وكذلك  الوفود  بكثري من هؤالء  قد ترشفت 
األخرى، كمدينة مدراس، وبمباي، وَقاِهر فَتْن، وغريها من املدن والقرى يف خارج 
كرياال«)1(. ويضيُف ذلك الباحث قائاًل: »كام أن بعض أهل اهلند أيضًا قاموا برحالت 
واليمن،  والزيارة،  والعمرة  احلج  حيث  وذلك  احلجاز،  مثل  عربية،  بالد  إىل  علمية 
ومرص، والتقوا بعلامئها الكبار، من أعيان الفقه الشافعي، واستفادوا منهم، ثم رجعوا 
إىل اهلند، وهم عىل بصرية علمية، وال خيفى ما ملثل هذه الرحالت من أثر يف ترسيخ 

قواعد املذهب الشافعي«)2(.
هجرة احلضارمة إىل اهلند عرب التاريخ:

تاريخ طويل، واختلفت وتعددت  تاريخ اهلجرات يف حياة األمم والشعوب 
التعريفات التي حتاول أن جتد معنى شاماًل ودقيقًا ملفهوم اهلجرة، ومن خالل تطور 
العلوم احلديثة، ومع املستجدات العرصية، نجد بعض الباحثني يعرف اهلجرة بأهنا: 
ألفراد  األساسية  باحلاجيات  املرتبطة  الدوافع  جمموعة  أو  الدافع،  سلوكية  استجابة 
االختيار،  هي:  عنارص،  ثالثة  يف  وتتمثل  واالستقرار.  االنتقال،  غايتها  املجتمع، 
واالجتاه، والدعوة. وكام أن هناك هجرات اختيارية إرادية، فهناك يف املقابِل هجراٌت 
مؤقتة.  آنيٌة  هجراٌت  أيضًا  وجدت  دائمة،  أبدية  هجرات  وجدت  وكام  إجبارية. 
كافة  اشتملت عىل  أهنا  نجد  العامل،  مناطق خمتلفة يف  إىل  اهلجرة احلرضمية  وبدراسة 
هجرة  شملت  كام  واإلجباري،  واالختياري  والدائم،  اآلينُّ  ففيها  اهلجرات،  أنواع 
تلك  وبسبب  معينة.  فئة  عىل  تقترص  ومل  وطبقاته،  املجتمع  رشائح  كافة  احلضارمة 

املليباري، عبدالنصري أمحد، تراجم علامء الشافعية يف الديار اهلندية، )األردن، دار الفتح للدراسات   )1(
والنرش، الطبعة األوىل، 1431هـ/ 2010م(: صـ10.

املليباري، عبدالنصري، املرجع السابق: صـ11.  )2(
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وأصبح  اهلندي،  املجتمع  يف  االندماج  حصل  الدائمة،  أو  األمد،  الطويلة  اهلجرات 

ر ساللَة املغرتب بجُذوره)1(.  االنتساب إىل األصول احلرضمية هو ما يذكِّ
هناك أسباب متعددة هلجرة احلضارمة، أمهها األسباب االقتصادية، ألن البيئة 
يف حرضموت، بيئة َشُموٌس، َجاحمة، تقِذُف بأْصحاهبا بعيدًا، كام يفعل الفَرُس اجلامح. 
فنظرًا إىل القحط واجلدب العام الذي كانت حرضموت تعاين منه يف األحقاب اخلوايل 
واللواحق، فقد هاجر أبناؤها بحثًا عن مصادر العيش الكريم وسعته، ومل يبق فيها إال 

من مل يقدر عىل االرحتال، أو من كان يف سعة من أمره)2(.
الروابط بني جنوب جزيرة العرب وبالد اهلند، كثرية، منها إطالل رشيط طويٍل 
من سواحِل كلٍّ من هذين القطرين عىل بْحر العرب، وهو يمثل: الرشيط الساحيل 
اجلنويب جلزيرة العرب، ومن اهلنِد: الرشيُط الساحيل الغريب. فكانت السفن واملراكب 
متخر عباب ذلك البحر من اليمن إىل اهلند، وبالعكس. ثم شهدت السواحل اهلندية، 
وصوَل التجار احلضارمة إىل إقليم مليبار، وحدثْت إثر ذلك هجرات عربية حرضمية، 
األوارص،  ُعَرى  واشتدت  الروابط  فازدادت  الشافعي،  املذهب  انتشار  بسببها  كان 

واستقر احلضارمة يف بالد املليبار، وتزاوجوا مع األهايل، وغدت وطنًا ثانيًا هلم. 
تلك اهلجراُت أقرَّ بفضلها كثرٌي من الكتاِب واملؤرخني املعارصين، وأنصفوا 
اللواء حممود شيت خّطاب،  املنصفني  اولئك  تنكر هلم آخرون، فمن  أهلها يف حني 
الذي كتب يقول: »حني ظهر اإلسالم، ودخل العرب يف دين اهلل أفواجًا، كان منهم 
محلوا  وغريهم.  والبحرين،  عامن،  وأهل  احلضارمة،  من  العرب،  والبحارة  التجار 
معهم دينهم اجلديد إىل البالد التي كانوا يتعاملون معها، وكان من الطبيعي أن يتحدث 
غالب، حييى حممد أمحد، اهلجرات اليمنية احلرضمية إىل إندونيسيا، )اليمن، تريم للدراسات والنرش،   )1(

1428هـ/ 2008م(: صـ54.
غالب، حييى حممد، املرجع السابق: صـ58.  )2(
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هؤالء العرب يف محاسة وإيامن عن دينهم، وعن الرسول الذي ظهر يف بالدهم، يدعو 
الناس إىل التوحيد واإلخاء والعدل واملساواة واملعاملة احلسنة بني الناس مجيعًا، وإىل 
الذي تقوم  القايس  الطبقات  التفرقة ونظام  تئن حينئٍذ من  اهلند  العليا. وكانت  املثل 
عليه ديانتهم، فكان حديث التوحيد واملساواة نغمًة جديدًة حيلو هلم أن يسمعوها، وأن 
يقارنوا بينها وبني ما هم فيه، فوجَد اإلسالُم يف اهلند أرضًا خصبة سهلة، وأصبح يف 
كل ميناء أو مدينة اتصل هبا املسلمون مجاعة صغرية أو كبرية اعتنقوا اإلسالم، وأقاموا 
املساجد، وبارشوا شعائرهم يف حرية تامة، لـمـا كان للعرب يف ذلك الوقت من منزلة 
عند ا حلكام، باعتبارهم أكرب العوامل يف رواج التجارة اهلندية التي كانت تدر عليهم 

الدخل الوفري«)1(.
طليعة املهاجرين احلضارمة إىل بالد اهلند:

معظم اهلجرات التي ذكرت يف كتب التاريخ، كانت هجرات فردية، وحفلت 
كتب الرتاجم بذكر ذوي اآلثار العلمية أو االجتامعية، من أولئك األفراد. كام أن بعض 
األفراد كانت هجرته حافزًا لغريه من بقية أفراد أرسته إىل اهلجرة، كام هو احلال يف آل 
ل  ن يف ُسوَرْت وغريها، جمتمٌع أرسي علمي سجَّ العيدروس، عىل سبيل املثال، فتكوَّ
حضوره يف تاريخ اهلند اإلسالمي بقوة، وكان له دوره البارز يف النهضة العلمية هناك. 
أقدم هجرة حرضمية إىل بالد اهلند، يف العصور الوسيطة، هي هجرة فرٍع من 
حممد،  بن  علوي  السيد  أحَفاد  من  احلَضارمة،  احلَسينيني  علوي  بني  السادة  بيوت 
م )ت 613هـ/ 1216م(، وحتديدًا عِقُب ابنه عبدامللك  الشهري بلَقِب عمِّ الفقيه املقدَّ
خ  ابن علوي، الذين عرفوا بعد هجرهتم إىل اهلند، بلَقب آل عَظَمْت خان. فقد ذكر املؤرِّ
حممد بن عيل خرد )ت 960هـ/ 1552م( يف كتابه »الغرر«: أن ذرية عبدامللك بن 

خطاب، حممود شيت، قادة فتح السند: ص 147-146.  )1(
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علوي بن حممد، انتقلت إىل بالد اهلند، ويقال إهنم يف )بُروج()1(. كام ورد التحديد 
ذاته، لكن مع اجلزم، عند العالمة أمحد بن حسن العطاس )ت 1334هـ/ 1915م(، 
يف قوله: »الذي نسمُعه: أن السادة املذكورين، آل عَظَمْت خان، يف بُروج بأرض اهلنِد 

وغريها من تلك اجلَهات«)2(. 
فمن هنا، يتضح لنا أن طليعة اهلجرات احلرضمية إىل اهلند يف العصور الوسيطة، 
كانت يف النصف األول من القرن السابع اهلجري/ الثالث عرش امليالدي. إال أننا مل 
نجد ألجداد أرسة آل عظمت خان شيئًا يذكر من الرتاجم أو األخبار، ومل يلبث اجليل 
الثالث من أحفاد عبدامللك أن غادروا أرض اهلند واجتهوا صوب أرخبيل املاليو، وكان 
يف مقدمتهم مجال الدين احلسني بن أمحد بن عبداهلل بن عبدامللك، باعلوي احلسيني، 
وتفرق أبناؤه وأحفاده يف الصني وتايلند وكمبوجا وغريها من األصقاع القريبة من 
بالدعوة  املاليو)3(. وأصبَح هلم يف بالد املاليو بعَد ذلك تاريخ جميٌد، وسجل حافل 

إىل  اهلل يف تلك األصقاع.
كام  مبارشة،  تكن  مل  اهلند،  بالد  إىل  أخرى  قديمة  حرضمية  هجراٌت  وهناك 
نجدها يف ساللة متفرعة عن قبيلة كندة، حيث خرج أفراد القبائل احلرضمية يف عرص 
صدر اإلسالم مشاركني يف الفتوحات اإلسالمية، ثم استقروا يف املناطق التي فتحوها. 
وكان من بينهم قبيلة كندة احلرضمية، التي شاركت يف فتح العراق، وظهر منها القايض 

1405هـ/  احلديث،  املرصي  املكتب  مطابع  )القاهرة،  الضوي،  البهاء  غرر  عيل،  بن  حممد  خرد،   )1(
املنرية يف نسب أهل  الضاحية  الظهرية  شمس  املشهور، عبدالرمحن بن حممد،  1985م(: صـ134؛ 
شهاب،  ضياء  حممد  تعليقات  مع  عيل،  املؤمنني  وأمري  الزهراء  فاطمة  فروع  علوي  بني  من  البيت 

)جدة، عامل املعرفة للنرش والتوزيع، 1404هـ/ 1984م(: جـ2، صـ521.
املشهور، عبدالرمحن، املصدر السابق: التعليقات، جـ2، صـ528.  )2(

املؤلف السابق، املصدر السابق: التعليقات، جـ2، صـ524-522.  )3(
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التابعني، ومن قضاة  رشيح بن احلارث الكندي )ت 78هـ/ 697م()1(، أحد كبار 
اإلسالم. هذا العلم الشهري، كانت له ذرية يف َشامل أفريقيا، منهم من انتقل إىل اهلند، 
التي برز فيها من ذريته، عامل أديٌب، وقاٍض شهري، هو العالمة عبداملقتدر الرشحيي 
القصيدة  صاحب  1388م()2(،  791هـ/  )ت  الدهلوي  ثم  التهانيرسي  الكنْدي 

املعروفة بـ»المية اهلند«، يف املديح النبوي، والتي استفتحها بقوله:
سـلِّْم عىل داِر َسلمى واْبِك ثم َسِليا سائَق الظْعِن يف األسحار واألُصِل
صيُد األُسوِد بُحْسِن الدلِّ والنَجِلعـن الظبـاِء التِـي مـن دأهبـا أبـدًا
حتى جييَبَك عنهم شاِهُد الطَلِل)3(وعـن ملوٍك كـراٍم قْد مَضـوا ِقَددًا

اهلند،  بالد  إىل  اهلجرات احلرضمية  أقدم  عامة ورسيعة عىل  نظرة  تلك  كانت 
مع ذكر يشء من دوافعها وأسباهبا، وإذا كانت تلك اهلجرات مل ترتك أثرًا ذا باٍل يف 
ُل احلديَث  التي سنفصِّ التالية،  فإن اهلجرات  ثقافته وأدبياته،  أو يف  اهلندي،  املجتمع 
عنها، وعن أعالم املهاجرين إىل اهلند يف القرون املتأخرة، كانت هلا آثار كبرية، وترك 
أولئك املهاجرون خلفهم بَصامٍت واضحًة تدل عليهم، وعىل إسهاماهتم املتنوعة يف 

الرتاث العريب اإلسالمي يف اهلند.

النمري، يوسف ابن عبدالرب، االستيعاب: جـ2، صـ701؛ بامطرف، حممد عبدالقادر، جامع شمل   )1(
أعالم املهاجرين املنتسبني إىل اليمن وقبائلهم، )صنعاء، اهليئة العامة للكتاب، 1418هـ/ 1998م(: 

صـ263.
1885م(:  1303هـ/  )بمبائي،  هندستان،  آثار  يف  املرجان  سبحة  آزاد،  عيل  غالم  البلـگرامي،   )2(
عام،  مفيد  مطبع  )آگرا،  عبداحلق،  مولوي  حتقيق  الكرام،  مآثر  السابق،  املؤلف  صـ29-36؛ 

1331هـ/ 1910م(: جـ1، صـ183-184؛ احلسني، عبداحلي، نزهة اخلواطر: جـ2، صـ171.
اعتنى بنرشها وحتقيقها العالمة امتياز عيل العريش، رمحه اهلل. ينظر: خان، أمحد، معجم املطبوعات   )3(
العربية يف شبه القارة اهلندية الباكستانية منذ دخول املطبعة إليها حتى عام 1980م، )الرياض، مكتبة 

امللك فهد الوطنية، السلسلة الثالثة، 1421هـ/ 2000م(: صـ301.





الباب الثاين
يف ذكر تراجم أعالم احلضارمة 

يف شبه القارة اهلندية
الفصل األول: أعالم احلضارمة يف رشق اهلند.
الفصل الثاين: أعالم احلضارمة يف شامل اهلند.

الفصل الثالث: أعالم احلضارمة يف غرب اهلند.
الفصل الرابع: أعالم احلضارمة يف وسط اهلند.

الفصل اخلامس: أعالم احلضارمة يف جنوب اهلند.
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متهيد
االستقالل  قبل  ما  زمن  أي يف  القديمة،  التارخيية  العهود  اهلند يف  بالد  كانت 
اثنان  فيها  وتتداخل  ُكوَرًة،  عرش  ستة  تبلغ  الُكَور،  من  عدد  إىل  م  تقسَّ والتقسيم، 
َكاراٍت،  رِسْ إىل  تقسم  واملترصفيُة  مترصفيات،  إىل  ُم  تقسَّ وبُة  والصَّ َصوبًة،  وعرشين 
َصوبٍة  ولكل  متعددًة،  وقرى  بلدانًا  حتوي  َعاملٍة  وكل  َعامالت،  إىل  ُم  يقسَّ والرسَكاُر 

عاصمٌة ختصها)1(.
اهلند،  بالد  إىل  املهاجرون  احلضارمة  سكنها  التي  والصوبات  الُكَور  وأهم 
السند،  ُكوَرة   )2( امللك.  دار  وهي  ِدْهيل،  وعاصمتها  َشاْهِجَهان،  َصوبة   )1( هي: 
يُبل التي دخلها حممد بن القاسم وجيوش  وهي تشتمل عىل كراچي، وهي أرض الدَّ
الفاحتني األوائل. )3( ُكوَرة البنجاب، وأهم مدهنا الهور، وهي صوبة مستقلة. )4( 
كورة بنكالة، وهو صوبة مستقلة، وأهم مدنه كلكتا. )5( ُكوَرة ُگْجرات، وهي صوبٌة 
ُكوَرة   )6( وبروده.  وهبروج،  وسورت،  وگنباية،  أمحدآباد،  مدهنا:  وأهم  مستقلة، 
َمهاراْشرتا، وهي تضم عّدة صوبات، منها: َصوبة بيجاپور، ومن أهم مدهنا: بلـگام، 
وبيجاُپور. )7( كورة كرناتَك، وهبا ما يسمى حاليًا تاِميْل َناُدو، وأهم مدهنا: َمْدراس، 
وحيدرآباد، التي كانت صوبًة مستقلة يف القديم. )8( كورة مليبار، أو ماالبار، وأهم 

مدهنا: كاليكوت، وَكْومل)2(. 

العثامنية،  املعارف  دائرة  )حيدرآباد،  اإلسالمي،  العهد  يف  اهلند  الدين،  فخر  بن  عبداحلي  احلسني،   )1(
1392هـ/ 1972م(: صـ75.

ينظر: املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ56، و75، وما بعدها.  )2(
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اجلهات  عىل  موزعًة  القديم،  التارخيي  التقسيم  بحسب  املدن  أهم  هي  تلك 
األربع، إضافة إىل املناطق الوسطى، وعىل هذا التوزيع تم االعتامُد يف تقسيم فصول 
هذا الباب، فسوف تذكر يف كل فصٍل واحدًة من تلك اجلهات، ومن فيها من األعالِم، 
بحسب تاريخ الوفاة، األقدم فاألقدم، وقد يقسم الفْصل إىل مباِحَث، يف حال تباينت 
املدُن والبلدان وفقًا حلدود الدول واملاملك اإلسالمية القديمة. وهذا الباب فيه مخسة 

فصول:



49

الفصُل األول
أعالُم احلَضارمِة يف رشق اهلند

ِق اهلند، هي مدينة كلكتَّا)1( الواقعة  أشهر املدن التي سكنها احلضارمة يف رَشْ
حاليًا يف والية البنگال الغريب، وهي مدينة حديثة النشأة والتكوين، كان تأسيسها عىل 
أيدي الربيطانيني، وجعلوها عاصمة لبالد اهلند قاطبة، فكانت مدينة منتعشة يف كافة 
النواحي االقتصادية واالجتامعية، وهي مدينة ذات أمهية كبرية يف تاريخ اهلند احلديث. 
واين اليامين )ت 1253هـ/  ْ وظهر فيها كثري من النوابغ، كطاغور، وأمحد بن حممد الرشِّ
الُعَجاب  »العَجُب  كتابه  ويعد  اهلندي،  العريب  األدب  تاريخ  يف  املشهور  1837م( 
بكلكتا سنة 1212هـ/  القديمة  املطابع  الذي صدر عن إحدى  الُكتَّاب«،  يفيد  فيام 
واإلنشاء  األدب  يف  أخرى  مؤلفات  وله  العربية)2(،  املطبوعات  أقدم  من  1797م، 

والرسائل، طبع كثرٌي منها.

مدينة كلَكتَّا، تعدُّ رابَع أكرب مدينٍة يف اهلند )14 مليون نسمة(. تأسست كميناء جتاري سنة 1101هـ/   )1(
1690م، وكانت عاصمة اهلند إىل سنة 1334هـ/ 1912م. ينظر: احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، 

اهلند يف العهد اإلسالمي: صـ 76، و98.
فنديك، إدوارد، اكتفاء القنوع بام هو مطبوع، )القاهرة، 1313هـ/ 1896م(: صـ 12؛ رسكيس،   )2(
دار صادر، مصورًا عن طبعته األوىل  العربية واملعربة، )بريوت،  املطبوعات  معجم  إليان،   يوسف 
معجم  أمحد،  الدكتور  خان،  صـ1121؛  جـ1،  1927م(:  1346هـ/  سنة  القاهرة  يف  الصادرة 

املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية: صـ227.
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* أعالم احلضارمة يف كلكتَّا:

1ـ أمحد بن عمر باذيب )ت نحو 1280هـ/ 1863م()1(:
هجرًة  اهلنديُّ  مولدًا،  احلرضمي  الشبامي  باذيب،  سامل  بن  عمر  بن  أمحد  هو 
بمدينة شبام حرضموت، حوايل سنة 1211هـ/  نَْغافوريُّ وفاًة. مولده  السِّ وإقامًة، 
1796م. طلب العلم عىل مجاعة من علامء حرضموت، منهم اإلماماِن طاهر بن حسني 
بن طاهر، وأمحد بن عمر بن ُسَميط، ثم هاجر إىل احلرمني الرشيفني، وأخذ عن مفتي 
آسيا،  إىل رشق  الزبريي، ومنها  الريس  العالمة حممد صالح  املكرمة  بمكة  الشافعية 
اهلند، متنقال داعيًا إىل اهلل بني مدراس  فدخل أوالً جزيرة ِسيالن، ثم جتول يف بالد 
وبومباي ودهلي وكلكتا، وغريها، واستقر آخر عمره يف جزيرة ِسنَْغاُفورة، وهبا تويف 

حوايل سنة 1280هـ/ 1863م.
* مؤلفاته:

نصيحته لقايض كلكتَّا؛ وهي نصيحة منظومة بعث هبا سنة 1268هـ/   ]1[
ونرش  اهلل  تقوى  عىل  فيها  وحيثه  يوصيه  كلكتَّا،  مدينة  قضاة  أحد  إىل  1851م، 
الدعوة بني العامة، وسنأيت عىل ذكرها يف الَفْصل األول، من الباب الثالث، اخلاص 

باإلسهامات الدعوية.
نسختها: يف مكتبة سامل بن أمحد باذيب، مدينة عدن، اليمن.

فقهية،  رسالة  التناقض؛  من  الظهر  إعادة  يف  أوقعه  عام  الخائض  إلجام   ]2[

املعارف،  )الطائف، مكتبة  الشعراء احلرضميني،  تاريخ  السقاف، عبداهلل بن حممد،  ترمجته:  مصادر   )1(
مصورا عن طبعة املؤلف(: جـ4، صـ22؛ احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن، 

)أبوظبي، املجمع الثقايف، 1424هـ/ 2004م(: صـ287.
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موضوعها: مسألة إعادة اجلمعة ظهرًا عند انخرام بعض الرشوط واألركان الواجب 

توفرها، ومناقشة الفقهاء الذين منعوا اإلعادة.
نسختها: منها نسخة بمكتبة السيد عبداهلل بن سميط بشبام، يف 36 صفحة.

]3[ نظم اخلطبة الطاهرية؛ وهي نظٌم »خلطبة« شيخه طاهر بن حسني بن طاهر، 
تقع يف 950 بيتًا، تتضمن احلث عىل األخالق اإلسالمية، وتعليم األحكام الفقهية، 

ويشء من السرية النبوية، يف نظم سلس عذٍب.
نسختها: منها نسخة يف حوزة الشيخ أيب بكر بن عبداهلل باذيب بشبام حرضموت، 
بن  الشيخ عوض  كتبت سنة 1248هـ/ 1832م، وأخرى يف مكتبة  يف 32 ورقة، 

معروف باذيب بشبام أيضًا، كتبت سنة 1279هـ/ 1862م، يف 32 صفحة)1(. 
العبادات، تتحدث عن مسألة  اإلسعاف بمسألة االستخالف. رسالة يف   ]4[
استخالف اإلمام احد املأمومني خلفه يف حال ناَبُه يشٌء يف صالته، وما يتعلق هبا من 

أحكام فقهية.
نسختها: منها نسخة يف مكتبة السادة آل البار، يف بلدة القرين من وادي دوعن، 

بحرضموت، يف 3 صفحات)2(.
2 ـ عبداهلل بن علوي العطاس )ت 1334هـ/ 1915م()3(:

هو عبداهلل بن علوي بن حسن العطاس، باعلوي احلسيني، احلرضمي أصاًل، 
َبون بإندونيسيا، وطلب العلم  اإلندونييس مولدًا، احلَرييضُّ وفاًة ومدفنًا. ولد بمدينة رِشْ

مما اطلع عليه الباحث وعاينه.  )1(

مما اطلع عليه الباحث وعاينه.  )2(
عبداهلل  بن  صالح  القطب  مناقب  عىل  األعراس  تاج  حسني،  بن  عيل  العطاس،  ترمجته:  مصادر   )3(
124؛ املشهور، عبدالرمحن بن  العطاس، )إندونيسيا، قُدس، مطبعة منارة قُدس(: جـ2، صـ82- 
حممد، شمس الظهرية: جـ1، صـ254. تنبيه: املرتَجم هنا هو شخٌص آخر غري عبداهلل بن علوي بن=
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يف حريضة بحرضموت عىل حسني بن حممد العطاس، وأمحد بن حسن العطاس، ثم 
سار اىل مكة املكرمة، وأخذ عن املفتي حممد سعيد بابصيل، وعمر بن أيب بكر باجنيد. 
ورحل سنة 1304هـ/ 1886م، إىل بالد اهلند، وقصد مدينة كلكتَّا، وأقام فيها ينرش 
الدعوة إىل اهلل، ثم انتقَل اىل مدينة )رنُگون( يف بورما )ميانامر حاليًا(، وبنى هبا زاويًة 
بمسجد  يعرف  بحرضموت  حريضة  بلده  يف  مسجدًا  بنى  كام  اخلري(،  )بِشري  سامها 
باعلوي، وكانت وفاته يف بلده حريضة يف مجادى اآلخرة سنة 1334هـ/ 1915م)1(. 
ترجم له تلميذه عفيف ابن عفيف اهلجراين يف نبذة سامها »الفريوزج النفيس يف مناقب 

اإلمام املغناطيس«)2(.
* مؤلفاته:

]1/5[ الربوق الالمعة واألنوار الساطعة؛ ذكره العطاس، واحلبيش)3(. وهو يف 
اآلداب اإلسالمية العامة، وذكر االمور التي يكون هبا تزكية النفس.

طبعته: طبع يف بومباي بعناية حممد عبداهلادي املكي العبايس، سنة 1309هـ/ 
1892م، يف 188 صفحة، وأخرى يف السنة التالية، يف 184صفحة، وثالثة يف كلكتا 

سنة 1322هـ/ 1904م، يف 199 صفحة)4(.
]2/6[ ديوان شعر؛ يضم قصائد بعضها فصيح، وبعضها باحلميني.

نسخته: يوجد خمطوطًا يف حريضة.
حممد،  عبداهلل  احلبيش،  ينظر:  الفكر«.  »مصادر  مؤلف  الوهم  هذا  يف  وقع  وقد  العطاس،  عبداهلل   =

مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن، )أبوظبي، املجمع الثقايف، 1424هـ/ 2004م(: صـ100.
العطاس، عيل بن حسني، املصدر السابق: جـ2، صـ120-118.  )1(

احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ 528.  )2(
املصدر  حممد،  عبداهلل  احلبيش،  صـ115-116؛  جـ2،  السابق:  املصدر  حسني،  بن  عيل  العطاس،   )3(

السابق: صـ 354.
احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ 354. ومعاينة الباحث.  )4(
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طبعته: نرشت بعض قصائده التي فيها مديح نبوي ضمن جمموٍع فيه قصة املولد 
النبوي، يف بومباي، سنة 1312هـ/ 1894م، بعناية حممد بن إبراهيم آل جغميني، يف 

88 صفحة، ثم يف سنة 1343هـ/ 1924م)1(.
]3/7[ رسالة يف مسألة رضب الدفوف وقت الذكر مع االجتامع؛ ذهب فيها اىل 

جتويز رضب الدفوف يف املساجد أثناء اإلنشاد، واملسألة فيها خالٌف.
پرس،  علوي  جهانگري  مطبعة  بومباي،  يف  جمموع،  ضمن  طبعت  طبعتها: 
 7 يف  1924م،  1343هـــ/  سنة  عبدالغني،  عثامن  حممد  باعتناء  ُرود،  پالسيس 

صفحات)2(.
األذكار واألدعية،  اليمني؛ يف  أدعية أصحاب  ذكر  املهتدين يف  ]4/8[ سبيل 
ابتدأ مجعه  نادرة،  »تاج األعراس«، واحلبيش)3(، مجعه من مصادر  العطاس يف  ذكره 
يف حرضموت سنة 1315هـ/ 1897م، وأعاد النظر فيه يف بومباي سنة 1317هـ/ 

1899م.
طبعته: طبع يف بومباي باهلند سنة 1316هـ/ 1898م، يف 540 صفحة)4(. ثم 
يف دار الكتب العربية الكربى، آلل احللبي، بالقاهرة، بتصحيح الشيخ حمسن بن نارص 

أبوحربة، واهتامم السيد عمر بن أمحد بافقيه، يف 416 صفحة.
]5/9[ ظهور احلقائق يف بيان الطرائق؛ ذكره العطاس، ورسكيس، وبروكلامن، 

خان، أمحد، معجم املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية الباكستانية: صـ 163، 272.  )1(
املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ 163، 272.  )2(

السابق:  املصدر  تاج األعراس: جـ2، صـ116؛ احلبيش، عبداهلل حممد،  العطاس، عيل بن حسني،   )3(
صـ354.

احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ 354.  )4(
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واحلبيش)1(. وموضوعه: التعريف بالطرق الصوفية املشهورة يف العامل اإلسالمي.

طبعته: طبَع يف بومباي سنَة 1304هـ/ 1886م، يف 292 صفحة، وأخرى يف 
بومباي أيضًا بمطبعة گلزار حسني، سنة 1312هـ/ 1894م، يف 292 صفحة أيضًا، 

بعناية حممد بن إبراهيم آل جغميني)2(. 
العطاس،  ذكره  األكياس؛  منهج  عىل  التنبيه  يف  النرباس  العَلُم   ]6/10[
واحلبيش)3(. وموضوعه: احلث عىل طلب العلم، وحتفيز الشباب عىل اغتنام الوقت، 

وهو كتاب قيم.
»سبيل  كتاب  هبامش  1898م،  1316هـــ/  سنة  بومباي،  يف  طبع  طبعته: 

املهتدين« يف 172 صفحة، ثم يف مرص وغريها مراٍت)4(.
]7/11[ الكلامت احلسان ملذاكرة اإلخوان؛ ألفه يف مدينة فلفالن )بينانج( سنة 

1307هـ/ 1889م. وهو يف الوعظ العام..
طبعته: طبع يف بومباي طبعة حجرية يف املطبعة العامرة الزاهرة، يف 27 رجب 
البرصي،  ناسخه حممد صالح بن عيل اخلالدي  سنة 1309هـ/ 1892م، عن خط 
العطاس، عيل بن حسني، تاج األعراس: جـ2، صـ115؛ بروكلامن، كارل، تاريخ األدب العريب من   )1(
احلملة الفرنسية 1798م إىل دخول اإلنجليز مرص 1881م، نقله إىل العربية عمر صابر عبداجلليل، 
العربية للرتبية والثقافة والعلوم، اهليئة  العربية حممود فهمي حجازي، )املنظمة  أرشف عىل الرتمجة 
العربية  املطبوعات  معجم  إليان،  يوسف  رسكيس،  صـ19؛  جـ10،  للكتاب(:  العامة  املرصية 

واملعربة: جـ2، صـ1295، احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ 354.
املصدر السابق: جـ2،  املصدر السابق: جـ10، صـ19؛ رسكيس، يوسف إليان،  بروكلامن، كارل،   )2(

صـ1295، احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ 354.
العطاس، عيل بن حسني، املصدر السابق: جـ2، صـ115؛ احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق:   )3(

صـ354.
احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ354.  )4(



55
وباهتامم حممد إبراهيم بن فقري جيولكر، يف 73 صفحة)1(.

وحمبيه،  وتالمذته  ملريديه  وصاياه  وهي  وإجازاته؛  وصاياه  جمموع   ]8/12[
الذين ارتبطوا به، ومن طلب منهم إجازة أو وصية عند سفره، وما إىل ذلك.

نسخته: يوجد خمطوطًا يف حريضة، بحرضموت، لدى أحفاده)2(.
ذكرها  والدهور.  العوامل  يف  األمانة  أسباب  يف  األمور  خري  منظومة   ]9/13[
التي  األمانة  بواجب  القيام  من  الديني  بواجبه  املسلم  تذكري  وموضوعها  خان)3(. 

حتملها، كام قال املوىل سبحانه وتعاىل: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ې 
ې ې ى ى ائ ائ  ەئەئ وئ وئ        ۇئ ۇئ﴾]األحزاب:72[.

طبعتها: طبعت يف جزيرة جاوة، بإندونيسيا، سنة 1337هـ/ 1919م)4(.
3ـ عمر بن أمحد بافقيه )ت 1355هـ/ 1936م()5(:

احلرضمي  القريني  احلسيني،  باعلوي  بافقيه،  أمحد  بن  أمحد  بن  عمر  هو 
داعيًا  البالد  يف  وتنقل  العلم  طلب  ثم  الِقَرين،  ببلدة  ولد  وفاًة.  ْحري  الشِّ مولدًا، 
ومتجرًا، وكان دخوله اهلند صحبة الداعية حممد بن طاهر احلداد، كان ذلَك يف عام 
1311هـ/1893م)6(، ورافقه يف رحلته إىل جزر املاليو، بعد ذلك، ساَح بافقيه يف 

مما اطلع عليه الباحث وعاينه.  )1(

مما اطلع عليه الباحث وعاينه.  )2(
خان، أمحد، معجم املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية الباكستانية: صـ 272.  )3(

خان، أمحد، املصدر السابق: صـ 272.  )4(
مصادر ترمجته: احلداد، علوي بن طاهر، الشامل يف تاريخ حرضموت وخماليفها: صـ 149.  )5(

بافقيه، عمر بن أمحد، صلة األخيار بالرجال األئمة الكبار، )سنغافورة، مطبعة كرجاي، 1412هـ/   )6(
1992م(: صـ 259؛ احلداد، عبداهلل بن طاهر، قرة الناظر يف مناقب القطب حممد بن طاهر، )تريم 

حرضموت، دار الرتاث، 1432هـ/ 2011م(: جـ3، صـ56.
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البالد، إىل أن استقر يف مدينة كلكتَّا، واختذ فيها بعض األسباب التجارية، وفتح مكتب 

استرياد وتصدير وتوكيالت، وسريَّ املراكب الرشاعية بني اهلند وبالد العرب)1(.
* آثاره العلمية:

كانت له مراسالت علمية مع مجاعة من أصدقائه علامء حرضموت، أثناء تواجده 
املشهور  عبدالرمحن  بن  علوي  العالمة  صديقه  من  وصلته  رسالة  منها:  كلكتا،  يف 
)ت1342هـ/ 1923م(، بَعث له هبا من جزيرة سيالن، مؤرخة يف سنة 1323هـ/ 
1905م، حيذره فيها من اخلوض يف قضية الصحايب معاوية، وينحو بالالئمة فيها عىل 
بعض أصدقائهام الذين أكثروا الكالم يف تلك القضية)2(.  كام صنف عمر بافقيه كتابًا 
يف أحكام الفقه الشافعي، بلغة التاميل، سيأيت ذكره عند احلديث عن أعالم احلضارمة 

يف سيالن.

* * *

مما استفاده الباحث من ابن املرتجم، السيد أمحد عمر بافقيه.  )1(
ينظر: املشهور، أبوبكر بن عيل، لوامع النور يف سرية السيد علوي بن عبدالرمحن املشهور، )صنعاء،   )2(

دار املهاجر، 1412هـ/ 1992م(: جـ1، صـ335.
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الفصُل الثاين
أعالُم احلَضارمِة يف شامل اهلند

شامل اهلند يشمل مناطق عديدة، هيمنا منها مدينتا الهور، ودهيل. فأما الهور، 
بالد  قصبَة  كانت  كام  اهلند،  َصوباِت  من  كبريًة  صوبًة  الزمان  من  مىض  فيام  فكانت 
البنجاب، لوقوعها عىل طريق القوافل بني اهلند وأفغانستان وإيران)1(، وقد احتضنت 
قرب العالمة الشهيد، الشيخ األديب أمحد بن حممد باجابر، الذي وافاه أجله املحتوم 

عىل أرضها، كام سيأيت.
وأما دهيل، فهي بالد امللك، وكانت عاصمة صوبة َشاْهِجَهان، وكان كل َمِلٍك 
ال تكون ِدْهيل حتت سيطرته فال يعد سلطانًا للهند، وتاريخ عامرهتا يعود إىل عرص ما 
قبل اإلسالم، ودخلت حتت احلكم اإلسالمي سنة 589هـ/ 1192م، عىل يد ُقْطِب 
دولتهم  وانتهت  املغول  حكمها  ثم  1210م(،  607هـ/  )ت  البهمني  أيبك  الدين 
الذي  1861م(  1278هـ/  )ت  أكربشاه  بن  شاه  هبادر  ظفر  أيب  السلطان  بَموت 
الشاه  يقول  مدحها  ويف  حاليًا()2(.  )ِمَياْنامر  بوْرَما  عاصمة  رنُگون  إىل  اإلنجليز  نفاه 

عبدالعزيز الدهلوي )ت 1239هـ/ 1823م()3(:

احلسني، عبداحلي بن فخرالدين، اهلند يف العهد اإلسالمي: صـ 106.   )1(
115؛  صـ  جـ1،  اخلواطر:  نزهة  نفسه،  املؤلف  و176؛  صـ76،  السابق:  املصدر  السابق،  املؤلف   )2(

النمر، عبداملنعم، تاريخ املسلمني يف اهلند: صـ289.
كان شيخ علامء اهلند يف زمنه، وهو ابن اإلمام الشاه أمحد ويل اهلل الدهلوي. ينظر: الدهلوي، سري =  )3(
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عـىل البالِد ومـا َحازْتـُه من رَشِفيـا من ُيَسـاِئُل عـن ِدْهـيل ورْفَعتها
َســيِّــدٌة ــي  إمـــاٌء وه ــبــالَد  ال كالصَدِفإن  والــكــلُّ  ٌة  ُدرَّ ــا  وإهن
ا ومنقَبـًة غري احِلَجاِز وغري الُقْدِس والنََّجِففاَقـْت بـالد الـوَرى ِعـزًّ
مل تنَفتْح عينُـه إال َعىل الصُحِف)1(فيها َمـدارُس لو طـاَف البِصرُي هَبا

ومن أشهر احلضارمة يف دهيل العالمة عبداهلل بن جعفر مدهر، واألديب عبداهلل 
ابن حممد الشاطري، وستأيت ترمجتامها. كام أن هناك أعالٌم وردت أسامؤهم يف بعض 
املصادر املخطوطة، مثل: عيل بن حممد الشاطري)2(، وحممد بن عيل اهلندوان)3(، وأمحد 
باهارون)4(، وحمسن مدهر)5(، وأمحد عبداهلل بازغيفان)6(. وهؤالء مل تتوفر عنهم أي 
مادة علمية جديرة بالذكر، عالوة عىل ذلك فهناك إشارات إىل وجود أرَسٍ حرضمية 
يف  أفرادها  بعض  يتواجد  التي  احلرضمية  بافْضل  آل  كأرسة  الشاملية،  اهلند  قرى  يف 
بلدة كاندهلة يف والية يويب)7(، مما يعني توزع احلضارمة يف القرى والبلدات يف بالد 

اهلنداملرتامية األطراف.

سيد أمحد خان هبادر، آثار الصناديد، )دهيل، سنرتل بكدبو أردو، بازار جامع، 1385هـ/ 1965م(:   =
صـ517-522؛ احلسني، عبداحلي بن فخرالدين، املصدر السابق: جـ3، صـ 1014؛ الزركيل، خري 

الدين، األعالم، )بريوت، دار العلم للماليني، ط12، 1412هـ/ 1992م(: جـ4، صـ14.
مصدر األبيات: الدهلوي، سري سيد أمحد خان، آثار الصناديد: صـ522؛ احلسني، السيد عبداحلي   )1(

ابن فخرالدين، اهلند يف العهد اإلسالمي: صـ 78.
مكتبة  نسخة  )خمطوط،  مدهر،  جعفر  بن  عبداهلل  السيد  ومنثور  منظوم  حمسن،  بن  أبوبكر  باعبود،   )2(

األحقاف برتيم، برقم 2369 جماميع(: الورقة 16، الوجه ب.
املؤلف السابق، املصدر السابق: الورقة 18، الوجه أ؛ وورقة 34، الوجه ب.  )3(

املؤلف السابق، املصدر السابق: الورقة 33، الوجه ب.  )4(
املؤلف السابق، املصدر السابق: الورقة 36، الوجه أ.  )5(
املؤلف السابق، املصدر السابق:  الورقة 13، الوجه أ.  )6(

مقابلة مع الشيخ راشد احلسن الكاندهلوي، ببلدة كاندهلة، يويب، اهلند، يوليو 2009م.   )7(
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* أعالم احلضارمة يف شامل اهلند:
4ـ أمحد بن حممد باجابر )1001هـ/ 1592م()1(:

هو أمحد بن حممد بن عبدالرحيم باجابر، العقييل اهلاشمي، الشحريُّ احلرضمي 
يف  وتربى  1548م،  955هـ/  سنة  حرضموت  يف  ولد  وفاًة.  الالهوريُّ  مولدًا، 
ِحْجر أبيه، وكان عاملًا فقيهًا)2(، فأخذ عنه الفقه وغريه، ومن مقروءاته عليه: كتاب 
»التنبيه« أليب إسحاق الشريازي. وأطنب صديقه العيدروس يف مدحه)3(. ويف سنة 
996هـ/1587م، قام برحلة إىل هتامة، واحلرمني الرشيفني، واجتمَع بكبار العلامء، 
فقرأ عليهم وأجاُزوا له، فمنهم طاهر بن حسني األهدل، وحاتم بن أمحد األهدل، 
وأبوالقاسم ابن مطري، وأبوبكر بن أيب القاسم األهدل، وبمكة: عبدالعزيز الزمزمي. 
إبراهيم  السلطان  وكانت حتت حكم  برهانبور،  مدينة  مدة يف  وأقام  اهلنَد.  ثم دخل 
والرؤساء)4(.  األكابر  من  فيها  بمن  واجتمع  )ت 1036هـ/ 1626م(،  شاه  عادل 

وتبادل اإلجازَة مع صديقه العالمة عبدالقادر العيدروس)5(. 

عقد اجلواهر والدرر يف أخبار القرن احلادي عرش، حتقيق  مصادر ترمجته: الشيل، حممد بن أيب بكر،   )1(
أمني،  حممد  املحبي،  15؛  صـ  2004م(:  1425هـ/  اإلرشاد،  مكتبة  )صنعاء،  املقحفي،  إبراهيم 
خالصة األثر يف تاريخ القرن الثاين عرش، )القاهرة، مطبعة بوالق األمريية، 1284هـ/ 1867م(: 
صـ204-208؛  جـ1،  احلرضميني:  الشعراء  تاريخ  حممد،  بن  عبداهلل  السقاف،  صـ274؛  جـ1، 
احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ2ـ صـ490-491؛ السامرائي، يونس الشيخ 
إبراهيم، علامء العرب يف شبه القارة اهلندية، )بغداد، وزارة األوقاف العراقية، 1406هـ/ 1986م(: 

صـ413؛ بامطرف، حممد عبدالقادر، جامع شمل أعالم املهاجرين: صـ63.
العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ 337، 468.  )2(

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ 167.  )3(
احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ2، صـ490- 491.  )4(
العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، املصدر السابق: صـ 449، وصـ 576.  )5(
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تـويف يف مدينـة الهـور، شهيـدًا، ليلة األربعـاء 14 شـوال سنـَة 1001هـ/ 
اإلخاء«،  بحق  الوفاء  »صدق  سامه  بكتاٍب  العيدروس  صديقه  أفرده  1592م)1(، 

سيذكر يف مصنفاته.
* مؤلفاته: 

نه  ]1/13[ الروضة الفائقة يف األشعار الرائقة؛ كتاٌب يف األَدب العريب، ضمَّ
بْعِض ُمعارصيه، وجعله عىل  أدبية، من شعره وشعر  خمتاراٍت شعرية، ومقطوعات 

أربعة أبواب، يف كل باٍب مخسُة فُصوٍل:
الباب األول: يف املحبة. 

الباب الثاين: يف الغزل والنسيب وحماسن التشبيه.
الباب الثالث: يف الثغور واملباسم.

الباب الرابع: يف األدبيات.
ضمن  اإلسالمية،  عليگره  بجامعة  آزاد  موالنا  مكتبة  يف  نسخة  منه  نسخته: 
جمموعة )سبحان اهلل(، برقم عام 892.71/2، نسخت سنة 1096هـ/ 1684م، 
معهد  يف  عنها  مصورة  وتوجد  ورقة،   270 يف  العلوي،  أمحد  بن  عبدالرمحن  بقلم 

املخطوطات بالقاهرة)2(.
مالحظة: أخطأ مؤلفو »فهرس خمطوطات جامعة عليگرة«، بذكرهم: أن باجابر، املرتجم، كان حيًا   )1(
العربية  املخطوطات  فهرس  اإلسالمي،  للرتاث  الفرقان  مؤسسة  ينظر:  692هـ/1293م.  سنة 
نتيجة  كان  )لندن، 1423هـ/2002م(: جـ1، صـ 7. وغلطهم  اهلند،  بجامعة عليگرة اإلسالمية 
اعتامدهم عىل بروكلامن وكحالة. ينظر: بروكلامن، كارل، تاريخ األدب العريب: جـ2، صـ1، كحالة، 
الرسالة، 1414هـ/  العربية، )بريوت، مؤسسة  الكتب  تراجم مصنفي  املؤلفني  معجم  عمر رضا، 

ح ذلك اخلطأ. 1994م(: جـ2، صـ118. فليصحَّ
مؤسسة الفرقان، املصدر السابق: جـ1، صـ 7.  )2(
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َفر؛ وهي رحلته إىل هتامة واحلجاز سنة 996هـ/ 1587م.  ]2/14[ سفينُة السَّ
وهي رحلة مفيدة، فيها أخبار مهمة، وتراجم للشخصيات التي لقيها املؤلف يف رحلته.

نسختها: توجد يف مكتبة خاصة بتهامة اليمن)1(.
املراسالت  ذكر  وموضوعه  القادرية؛  املقامات  يف  اجلابرية  املقاالت   ]3/15[
واملساجالت األدبية، بينه وبني عبدالقادر بن شيخ العيدروس، ذكره احلسني)2(، ومل 

يتم العثور عليه.
ِهر)3( )ت 1159هـ/ 1745م(: 5ـ عبداهلل بن جعفر ُمدرْ

هو عبداهلل بن جعفر بن علوي مدهر، باعلوي احلسيني، احلرضمي الشحري 
مولدًا، اهلندي إقامة وتوطنًا، ثم املكي وفاة ومدفنًا. ولد يف الشحر سنة 1093هـ/ 
1681م، وطلَب العلم عىل أبيه َجعفر، وأخيه علوي مدهر، وعلوي بن عبداهلل باحَسن 
بن أمحد  إىل مكة وأخذ هبا عن حممد بن سعيد عقيلة، وحممد  ارحتل  ثم  الليل.  مجل 

اطلع عليها الباحث يف بلدة بيت الفقيه، بتهامة اليمن.  )1(
احلسني، عبداحلي بن فخرالدين، نزهة اخلواطر: جـ2، صـ490.  )2(

مصادر ترمجته: اجلربيت، عبدالرمحن بن حسن، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، حتقيق عبدالرحيم   )3(
عبدالرمحن، )القاهرة، اهليئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، مركز وثائق وتاريخ مرص املعارص، 
مطبعة دار الكتب املرصية، 1417هـ/ 1997م(: جـ1، صـ278؛ احلرضاوي، أمحد بن حممد، نزهة 
الفكر فيام مىض من احلوادث والعرب يف تراجم رجال القرن الثالث والرابع عرش، حتقيق حممد املرصي، 
)دمشق، وزارة الثقافة، إحياء الرتاث العريب، 1416هـ/ 1996م(: جـ2، صـ87؛ مرداد، عبداهلل 
عامل  )جدة،  عيل،  وأمحد  العامودي  سعيد  حممد  اختصار  والزهر،  النور  نرش  من  املخترص  أبواخلري، 
تاريخ  املعرفة للنرش والتوزيع، ط2، 1406هـ/ 1986م(: صـ 319؛ السقاف، عبداهلل بن حممد، 
حممد  بامطرف،  77؛  صـ  جـ4،  األعالم:  الدين،  خري  الزركيل،  صـ108-116؛  جـ2،  الشعراء: 
اهلند  إىل  احلديثة  احلرضمية  اهلجرات  حممد،  حزام  مجال  النظاري،  331؛  صـ  اجلامع:  عبدالقادر، 
يف  مقدمة  دكتوراة  )رسالة  العرشين،  القرن  منتصف  حتى  عرش  التاسع  القرن  بداية  منذ  وتأثرياهتا 

جامعة بغداد، 2003م(: صـ 81-82. تنبيه: سامه احلرضاوي: بامظهر، وهو خطأ.
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بن عيل السناري. قدم إىل دهلي سنَة 1114هـ/ 1702م، وغادرها سنة 1135هـ/ 
1722م، ثم كرَّ راجعًا إىل حرضموت، ومنها إىل مكة املكرمة. ومن اآلخذين عنه: 
عبد الرمحن بن مصطفى العيدروس، وحممد بن زين باحسن، والطيب بن أيب بكر، 
وابن أخيه احلسني بن علوي مدهر، وحممد وأمحد ابنا عيل الزمزمي. واشتهر بالفقه 
منيته يف 21 ذي  وافته  التصنيف، وبمكة  والتاريخ، مكثرًا من  والتصوف، واألدب 

احلجة سنة 1159هـ/ 1745م. 
* مؤلفاته:

فيها  نظَم  بيتًا،   114 يف  تقع  علوي؛  بني  السادة  نسب  يف  أرجوزة   ]1/16[
العيدروس  شيخ  بن  عبداهلل  بن  العابدين  زين  تأليف  باعلوي«،  آل  نسب  يف  »نبذًة 
)ت 1040هـ/ 1630م()1(، فرغ من النظم سنة 1124هـ/ 1712م، أثناء إقامته 

يف دهيل.
تاريخ، يف 4 ورقات،  برقم 2078  منها نسخة يف مكتبة األحقاف،  نسخها: 
ضمن جمموعة آل حييى، وأخرى هبا أيضًا برقم 2/3106 جماميع، يف 4 ورقات أيضًا, 

كتبت سنة 1237هـ/ 1821م، وثالثٌة ضمن »جمموع منظوم ومنثور مدهر«)2(.
* أعامل قامت عىل »أرجوزة النسب«:

هر؛ وهو رْشٌح عليها، تأليف أمحد بن عيل اجلنيد  ِهر عىل قصيدة ُمدرْ ]1[ النَّور املزرْ
)ت 1275هـ/ 1858م(، من علامء تريم، توّقف يف منتصفه، وبعث به اىل صديقه 

حممد بن عبداهلل باسودان )ت 1281هـ/ 1864م( فأمته.
الفرائد اجلوهرية يف تراجم رجال الشجرة العلوية،  ينظر: الكاف، عمر بن علوي،  من علامء تريم.   )1(

)نسخة خطية، بمكتبة عيدروس ابن املؤلف، تريم، حرضموت(: جـ2، صـ557 ترمجة رقم 886.
باعبود، أبوبكر بن حمسن، جمموع منظوم ومنثور مدهر: الورقة 194/ب، إىل الورقة 197/أ.  )2(
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 /2051 برقم  واحدة  برتيم،  األحقاف  مكتبة  يف  نسختان  منه  توجد  ُنَسخه: 
تاريخ، يف 105 ورقات، واألخرى: برقم  1/3179 جماميع، يف 104 ورقات، ومنه 

نسخٌة مصورة يف أبوظبي بمكتبة عمر بن عيدروس احلبيش)1(.
َهد ِسواهُ«، ذكره اجلربيت،  ]2/17[ إرشاق النور وَسنَاُه من ِسِّ معنَى »اهلل ال تشرْ
والبغدادي، واحلبيش)2(. وهي رشٌح عىل أربعة أبياٍت من نظم شيخه احلداد مطلعها:

تـَرى وال  ِسـواُه  تْشـَهد  ال  مَلُكـوِت)3(اهللَ  ويف  مْلـٍك  يف  إالُه 
نسخه: منه نسخة يف مكتبة األحقاف برتيم، برقم 6/2650 جماميع، نسخت 
آل بن حييى. وأخرى  تقع يف 5 ورقات، ضمن جمموعة  سنة 1153هـ/ 1740م، 
يف املكتبة نفِسها، برقم 1/2800 جماميع، تقع يف 8 ورقاٍت، ضمَن جمموعة آل بن 

سهل)4(.
َطفى؛ وهو جعفر الصادق بن  فِر بِن مصرْ ]3/18[ اإليَفاء برتمجة الَعيدروس َجعرْ
مصطفى العيدروس )ت 1142هـ/ 1729م(. ذكره اجلربيت، والبغدادي، والسقاف 

وسامه »حسن اإلخاء والوفاء«)5(، وهو مفقود مل يتم العثور عليه.

احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ 338.  )1(
املصدر  حممد،  عبداهلل  احلبيش،  صـ278؛  جـ1،  اآلثار:  عجائب  حسن،  بن  عبدالرمحن  اجلربيت،   )2(

السابق: صـ 338.
)طبعة  خرد،  عبدالقادر  تصحيح  والفهوم،  العقول  لذوي  املنظوم  الدر  علوي،  بن  عبداهلل  احلداد،   )3(

خاصة، ط2، 1422هـ/ 2002م(: صـ 101.
احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ 338؛ ومشاهدات الباحث.  )4(

إيضاح  باشا،  البغدادي، إسامعيل  عجائب اآلثار: جـ1، صـ278؛  اجلربيت، عبدالرمحن بن حسن،   )5(
املكنون يف أسامي الكتب والفنون، )بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، مصورا عن الطبعة الرتكية(: 

جـ1، صـ159؛ السقاف، عبداهلل بن حممد، تاريخ الشعراء احلرضميني: جـ2، صـ79.
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عىل  تعليقات  وهو  إسامعيل؛  بن  شيخ  أنفاِس  من  اجلميل  التجيل   ]4/19[
موشحات لشيخ بن إسامعيل السقاف )ت 990هـ/ 1581م(. وسامه اجلربيت »رشح 

ديوان شيخ بن إسامعيل الشحري«، وتابعه الزركيل)1(.
صفحة،   79 يف  جماميع،  برقم12/2920  األحقاف  مكتبة  يف  نسخة  نسُخه: 

ضمن جمموعة السادة آل الكاف، وهي ناقصة من آخرها)2(.
]5/20[ جتيلِّ العني بسقوط الَغني؛ ذكره احلبيش. وموضوعه: يف التصوف.

نسخه: نسخة يف مكتبة األحقاف للمخطوطات، حتت الرقم 2/2585 جماميع، 
نسخت سنة 1158هـ/ 1745م، يف 14 ورقة، ضمن جمموعة آل بن حييى)3(.

خمترصة.  فقهية  رسالة  املراتب؛  اخلمس  بيان  يف  الراغب  تذكرة   ]6/21[
موضوعها: أحكام الصلوات اخلمس وما يلزمها من واجبات وأركان وسنن.

نسخها: منه نسخة يف مكتبة األحقاف للمخطوطات، برقم 8/2800 جماميع، 
يف 4 ورقات، ضمن جمموعة بن سهل)4(.

خ  ]7/22[ تذكرة املتذكر فيام جرى من السيل املستبحر؛ رسالة تارخيية أدبية، أرَّ
فيها للسيول التي دمَهت احلرم املكي، يوم اجلمعة 26 رمضان املعظم سنة 1153هـ/ 

اجلربيت، عبدالرمحن بن حسن، املصدر السابق: جـ1، صـ278؛ الزركيل، خريالدين، األعالم: جـ4،   )1(
صـ77؛ورقمها عند احلبيش يف »مصادره« 196 جماميع، وهو ترقيم قديم. احلبيش، عبداهلل حممد، 

مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ 338.
ينظر: احلبيش، عبداهلل  ورقمها عند احلبيش: 196 جماميع، وهو ترقيم قديم، والصحيح ما ذكرته.   )2(

حممد، املصدر السابق: صـ 338.
وسامه احلبيش: »جميل العني«، ورمز له بالرقم: 196 جماميع، وهو ترقيم قديم، والصحيح ما ذكرته.   )3(

ينظر: احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ 338.
مما وقف عليه الباحث وعاينه.  )4(
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15 نوفمرب 1740م، واستطرد فيها إىل ذكر السيول التارخيية التي دمهت احلرم قبل 

ذلك التاريخ، وذكر اآلثار التي ترتبت عليها، وتصدع بنيان الكعبة من جرائها.
نسخه: توجد نسخة قيمة بخط السيد مدهر، املؤلف، حمفوظة يف دار الكتب 

املرصية، برقم 1257 تيمور، يف 30 صفحة)1(.
طبعته: صدر عن مكتبة زهراء الرشق، القاهرة، سنة 1431هـ/ 2010م، يف 

157 صفحة، بتحقيق حممد عيل فهيم بيومي)2(. 
بر  وموضوعه:  احلبيش)3(.  ذكره  الوالدة،  حلقوق  الشاهدة  احلجة   ]8/23[

الوالدين.
جماميع،   4/2741 رقم  حتت  برتيم،  األحقاف  مكتبة  يف  نسخة  منه  نسخه: 

نسخت سنة 1187هـ/ 1773م، تقع يف 11 ورقة، ضمن جمموعة آل بن حييى)4(.
ذكره  اإلهلية؛  وأساره  ٍد  حممَّ سيدنا  كامالت  يف  املحمدية  احلقيقة   ]9/24[

احلبيش)5(. وموضوعه: ذكر واخلصائص النبوية التي اختص هبا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
نسخه: منه نسخة يف مكتبة األوقاف ببغداد، برقم 3/4722)6(.

]10/25[ كشف أسار علوم املقربني؛ ذكره اجلربيت، والزركيل)7(. وموضوعه 
مما وقف عليه الباحث وعاينه.  )1(

يف مقدمة حمقق هذه الطبعة أخطاء ال ختطئها العني.  )2(
احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ 338.  )3(

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ 338.  )4(

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ 338.  )5(

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ 338.  )6(
اجلربيت، عبدالرمحن بن حسن، عجائب اآلثار: جـ1، صـ278؛ الزركيل، خريالدين، األعالم: جـ4،   )7(

صـ77.
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الواردة يف حديث جربيل الشهري، الذي أخرجه مسلم يف  يف رشح مرتبة اإلحسان، 
»صحيحه«: »أن تعبد اهلل كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك«، وهو مفقود، مل يتم 

العثور عليه.
واحلبيش)1(.  البغدادي،  ذكره  احلساب؛  علم  يف  اجللباب  كشف   ]11/26[

مفقود مل يتم العثور عليه.
]12/27[ الآلىلء اجلوهرية عىل العقائد البنوفرية؛ ذكره اجلربيت، واحلبيش)2(، 

وهو مفقود مل يتم العثور عليه.
املرصي  البنوفري  عبداهلل  بن  حممد  العالمة  نظمها  البنوفري:  منظومة   *
الشافعي، )كان حيا سنة 1133هـ/ 1720م(، ومن هذه املنظومة نسخة يف املكتبة 

األزهرية بالقاهرة، حتت رقم 2649 ]السقا 28618[)3(.
]13/28[ ملح النور؛ رشح فيه أبياتًا يف التصوف، من نظم أيب بكر العيدروس 

العَدين )ت 914هـ/ 1508م(، ذكره اجلربيت)4(، وهو مفقود مل يتم العثور عليه. 
اجلربيت،  ذكره  مدهر؛  جعفر  بن  عبداهلل  ومنثور  منظوم  جمموع   ]14/29[  

والزركيل)5(. 
الفكر  مصادر  حممد،  عبداهلل  احلبيش،  صـ358؛  جـ2،  املكنون:  إيضاح  باشا،  إسامعيل  البغدادي،   )1(

اإلسالمي يف اليمن: صـ 561.
املصدر  حممد،  عبداهلل  احلبيش،  صـ278؛  جـ1،  السابق:  املصدر  حسن،  بن  عبدالرمحن  اجلربيت،   )2(

السابق: صـ 151.
احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ 151.  )3(

األبيات  عىل  آخر  رشح  وهناك  صـ278.  جـ1،  السابق:  املصدر  حسن،  بن  عبدالرمحن  اجلربيت،   )4(
نفسها، تأليف عمر بن سقاف السقاف، يسمى »سواطع البدور يف رشفة من معاين اهلل يتم الرسور«. 

ينظر: احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ 345.
اجلربيت، عبدالرمحن بن حسن، املصدر السابق: جـ1، صـ278؛ الزركيل، خريالدين، األعالم: جـ4،   )5(

صـ77.
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ترمجته  اآلتية  باعلوي،  باعبود  حمسن  بن  أبوبكر  وتلميذه  صديقه  بجمعه  قام 

ضمن أعالم سورت يف غرب اهلند، ورتبه عىل ثالثة أقسام:
القسم األول: القصائد التي أرسلها مدهر  إىل باعبود.

القسم الثاين: القصائد التي أرسلها إىل غري باعبود.
القسم الثالث: القصائد  العامة التي ال ختتص بأحد.

منه نسخة يف مكتبة األحقاف برتيم، رقمها 2369/ أدب، يف 236  نسخه: 
ورقة، ضمن جمموعة آل بن حييى. ومنه صورة رقمها 1288، يف معهد املخطوطات 

بالكويت)1(.
عة عىل أسلوب ُخَطِب ابن ُنَباتة  ]15/30[ جمموعُة خَطب؛ وهي خطب مسجَّ
املرصي، التي كان اخلطباء قدياًم حيرصون عىل تقليدها، كام سيأيت توضيحه يف الباب 

الثالث.
نسخها: توجد منها نسخة يف مكتبة األحقاف برتيم، برقم 1858 تصوف، تقع 

يف 143 ورقة، نسخت سنَة 1269هـ/ 1852م، ضْمَن جمموعة عدن)2(.
]16/31[ نزهة البصائر؛ أرجوزٌة نظَم فيها رحلته من بلده الشحر يف ساحل 

حرضموت إىل اهلند، سنة 1114هـ/ 1702م، املوجود منها 36 بيتًا فقط)3(.
ضمن  أدب،   /2369 برقم  برتيم،  األحقاف  مكتبة  يف  نسخة  منها  نسخها: 

كتاب »جمموع منظوم ومنثور مدهر«: الورقة 38، الوجه أ-ب)4(.

الزركيل، خريالدين، األعالم: جـ4، صـ77.  )1(
مما اطلع عليه الباحث وعاينه.  )2(
كام اطلع عليه الباحث وعاينه.  )3(

باعبود، أبوبكر بن حمسن، جمموع قصائد مدهر: الورقة 38، الوجه أ-ب.  )4(
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]17/32[ النفحة املهداة بأنفاس العيدروس بن عبداهلل؛ وهو حممد بن عبداهلل 
العيدروس )ت 1030هـ/ 1620م(، مصنف »إيضاح أرسار علوم املقربني« اآليت 

ذكره يف أعالم ُسورت. والكتاب ذكره اجلربيت، واحلبيش)1(.
نسخه: منه نسخة يف مكتبة عيدروس بن عمر احلبيش، بالغرفة)2(.
6ـ عبداهلل بن حممد الشاطري )حي سنة 1143هـ/ 1730م()3(:

هو عبداهلل بن حممد الشاطري، باعلوي احلسيني، احلرضمي الشحري مولدًا، 
اهلندي مهاجرًا الدهلوي إقامًة. هاجر من وطنه الشحر بساحل حرضموت، وعاش 

يف شامل اهلند، وكان من أصدقاء العالمة عبداهلل بن جعفر مدهر، يف مدينة دهيل. 
* مؤلفاته: 

لة؛ رسالة أدبية، حول ما قيل عن النخلة يف األدب العريب،  لة يف النَّخرْ ]33[ النِّحرْ
أبياتًا  وأورد  باعبود يف »جمموع قصائد مدهر«.  بن حمسن  أبوبكر  ذكرها  ونظاًم.  نثرًا 

نها تأريخ لعام تأليفها، وهي قوله: تقريظيًة للعالمة عبداهلل مدهر عليها، ضمَّ
َفاتُكـم إذا  اهلنْـِد  َسـاكني  أن جتتنُـوا طِيـَب جنَـى النْخَلـْةيـا 
واْجتُلـوا أسـامَعُكم  ُهـوا  النِّْحَلـْة«ففكِّ ُروا »أوراَق ذي  وَحـرِّ
ــا ولــكــنَّــام ــَه ــي ــا ف ــه ــارخُي اجلْمَلـْة)4(ت يف  حيَسـُب  ال  آزاُد 

اجلربيت، عبدالرمحن بن حسن، عجائب اآلثار: جـ1، صـ278؛ احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر   )1(
اإلسالمي يف اليمن: صـ 508.

احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ 508.  )2(
مصادر ترمجته: باعبود، أبوبكر بن حمسن، جمموع قصائد مدهر: الورقة 31، الوجه أ-ب، والورقة   )3(

36، الوجه أ-ب، والورقة 37، الوجه ب.
باعبود، أبوبكر بن حمسن، املصدر السابق: الورقة 38، الوجه أ-ب.  )4(
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ر، أدرجْت  وهذا من الشعر التارخيي. وكلمة )آزاد( فارسية، وهي فعل أمر، تعني: حرِّ
يف النظم من باب التورية، فباستبعاد كلمة »حرروا« يف الشطر الثاين من البيت الثاين، 
يتبقى قوله »أوراَق ذي النِّحلة«، ومنه يستخرج تاريخ ذلك النظم، وبالتايل: معرفة زمن 

التأليف، وهو سنة 1143هـ/ 1730م.

* * *
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الفصُل الثالث
ب اهلند أعالُم احلَضارمِة يف غررْ

الواقعة يف غرب اهلند  إىل مطلع  املناطق الساحلية  يعود تواجد احلضارمة يف 
القرن العارش اهلجري/ السادس عرش امليالدي. وأشهر املناطق التي تواجدوا فيها هي 

م هذا الفصُل إىل مبحثني:  ُگجرات، وبومباي، وعليه ُقسِّ
املبحث األول: أعالم احلضارمة يف والية ُگجرات.

املبحث الثاين: أعالم احلضارمة يف مدينة بومباي.

املبحث األول
أعالم احلضارمة يف والية ُگجرات

بالبالد  تاريخ قديٍم، وصالهتا  اهلند، وهي ذات  تقع والية ُگجرات يف غرب 
أن  إىل  احلسني،  عبداحلي  السيد  العالمة  ويذهب  اإلسالم،  قبل  ما  إىل  تعود  العربية 
السيف العريب الذي يقال له )املهنَّد(، هو من السيوف التي كانت جتلب إىل بالد العرب 
وِهي ]بلدة يف ُگجرات[ السيوُف؛ حيملوهنا  من أرض كجرات هذه، فقال: »ومن رُسُ
اىل العراق وبالِد العرب«)1(، ثم استشهد بقول الصحايب كعب بن زهري ريض اهلل عنه، 

احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، اهلند يف العهد اإلسالمي: ص 71.  )1(
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يف قصيدته املعروفة بـ»الربدة«، التي أنشدها يف حرضة رُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وقال فيها:

بـه ُيْسـتَضاُء  لنُـوٌر  الرُسـوَل  ٌد مـن ُسـيوِف اهلنـِد مْسـُلوُلإن  ُمَهنَـّ
رَي: أن كعبًا ريض اهلل عنه ملا انتهى إىل هذا البيت، وقال:  فقد ذكر أصحاُب السِّ

من سيوف اهلند، قاَل رُسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من سيوف اهلل«)1(. 
ذكرها  تقدم  التي  قدياًم(،  )بروص  هَبُْروْج  مدينة  ُگجرات:  مدن  أشهر  ومن 
الباب األول، والتي شهدت توافد طالئع العرب الفاحتني يف القرون اإلسالمية  يف 
التي  املدن  من  وغريها  وَكنَْباية،  وَبُروَدة،  وأمحدآباد،  ُسوَرْت،  مدينة  وفيها  األوىل، 

كانت حوارض علمية يف تاريخ اهلند اإلسالمي، ويرتدد ذكرها كثريًا يف بحثنا هذا. 
ويف ُگجرات قامت مملكة إسالمية شهرية يف تاريخ اهلند، هي الدولُة املظفرية، 
التي برزت إىل الوجود يف مطلع القرن التاسع اهلجري/ اخلامس عرش امليالدي)2(. 
ر شاه األول )ت 813هـ/1410م(، الذي أنشأ  استقل بحكم ُگَجرات السلطان مظفَّ
املدينة العظيمة املعروفة بأمحدآباد، التي أضحت فيام بعد عاصمة تلك الدولة، وأقامها 
بعده، حفيده  ملوكها  كرام  العلامء)3(، ومن  والدين، وحمبة  الصالح  من  أساس  عىل 
ر شاه الثاين، الذي توىل احلكم من سنة 917هـ/ 1511م)4(، إىل سنة  السلطان مظفَّ

932هـ/1526م)5(. 
الصاحلي، حممد بن يوسف، سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد، حتقيق مصطفى عبدالواحد،   )1(
)مرص، وزراة األوقاف، املجلس األعىل للشئون اإلسالمية، 1418هـ/ 1998م(: جـ1، صـ473.
تاريخ  عبداملنعم،  النمر،  صـ71؛   اإلسالمي:  العهد  يف  اهلند  الدين،  فخر  بن  عبداحلي  احلسني،   )2(

اإلسالم يف اهلند: صـ151.
كان بناؤها سنة 835هـ/1431م، العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ485، و486؛   )3(

النمر، عبداملنعم، املصدر السابق: صـ 152.
العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، املصدر السابق: صـ 486.   )4(

تويف ساجدًا، وصيل عليه صالة الغائب يف احلرم املكي، يف مجادى األوىل 932هـ/1527م.         =  )5(
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ومَردُّ  املهاجرين،  احلضارمة  من  األعالم  من  الكثرِي  بتوفر  ُگَجرات  زخرت 
ذلك السمعُة الطيبة التي متيز هبا سالطني تلك البالد، من حبهم ألهل العلم والدين، 
هلم.  الشهرية  اجلرايات  وإجراء  ومعارفهم،  علومهم  نرش  عىل  العلامَء  وتشجيعهم 
واشتهر عن السلطان مظفر شاه الثاين، أنه كان ُمكِرمًا للعلامء، وكانت له مرباٌت يف 
احلرمني الرشيفني، منها املدرسة املظفرشاهية، التي كانت يف باب الصفا بمكة املكرمة. 
منها  احلرمني،  إىل  عّدَة مصاحف  القراء هبا. وأهدى  بمكة عىل  بيوت  ووقف سبعة 
مصحٌف خطه بيِده وأهداه سنة 925هـ/ 1518م)1(. ويف عهده قدم من حرضموت 
العالمة حممد بن عمر َبْحَرق )ت 930هـ/ 1524م(، وصنف له كتابه الشهري »تبرصة 
ثم سكنتها  ذكره،  اآليت  النبوية«،  األمحدية  احلرضة  ة  بسري  األمحدية  الشاهية  احلرضة 

األرسة العيدروسية بعده بمدة وجيزة.
فمن أعالم احلضارمة يف ُگجرات:

َرقرْ )ت 930هـ/ 1524م()2(: 7 ـ حممد بن عمر بحرْ
احلرضمي  احلْمريي،  بْحَرق  عيل  بن  عبداهلل  بن  مبارك  بن  عمر  بن  حممد  هو 

بالدولة  مة  املكرَّ مكة  عالقة  أمحد،  ملياء  املكرمة: شافعي،  مكة  الُگجراتية يف  املربات  عنه وعن  ينظر   =
الُگَجراتية اهلندية، فيام بني سنتي 923-946هـ/1517-1529م من خالل كتاب نيل املنى البن 

فهد، )القاهرة، جامعة األزهر، د.ت(: صـ 5؛ النمر، عبداملنعم، املصدر السابق: صـ159.
العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ 192.  )1(

مصادر ترمجته: بامجال، حممد بن عبدالرمحن، الدر الفاخر يف أعيان القرن العارش، حتقيق حممد يسلم   )2(
عبدالنور، )اليمن، مركز تريم للدراسات والنرش، بالتعاون مع مركز النور، 1429هـ/ 2008م(: 

صـ145؛ العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، املصدر السابق: صـ30، و137، و145، و146؛ 
طبعة  املعرفة،  دار  )بريوت،  التاسع،  القرن  ألهل  الالمع  الضوء  عبدالرمحن،  بن  حممد  السخاوي،   
جـ4،  اخلواطر:  نزهة  عبداحلي،  احلسني،  253؛  صـ  جـ7،  1937م(:  مرص  طبعة  عن  مصورة 

صـ306؛ الزركيل، خريالدين، األعالم: جـ7، صـ 207؛ باوزير، سعيد عوض، صفحات من     =
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مولدًا، الكجرايت وفاًة. ولد يف شعبان سنة 869هـ/1464م، بحرضموت، فحفظ 
القرآن الكريم، ومعظم »احلاوي الصغري«، و»منظومة الربماوي« يف األصول، و»ألفية 
ابن مالك«. أخَذ عن حممد باَجْرفيل، وعبداهلل بن أمحد خمرمة، مفتي عدن، وقرأ عليه 
عبداللطيف  بن  حممد  الدين  زين  عن  وبزبيد،  بافضل.  أمحد  بن  حممد  وعن  كثريًا، 
جي، وحممد بن أيب بكر الصائغ، واحلسني بن عبدالرمٰحن األهدل، وأمحد بن عمر  َ الرشَّ
د مصنف »العباب«، وصحب أبابكر بن عبداهلل العيدروس يف عدن، وحج سنة  املزجَّ

894هـ/ 1488م، ولقي السخاوي.
تدخل  من  تذمرًا  منه  استقال  ثم  أحكامه،  فُحمدْت  حر،  الشِّ يف  القضاَء  ويل 
ام يف أمور القضاء. ثم رحل إىل عدن زمَن إمارة مرجان الظافري، وملا تويف سنة  احلكَّ
به، وأنزله  فقرَّ الُكَجرايت،  ر  السلطان مظفَّ اهلند، فوفد عىل  927هـ/ 1520م، قصد 
املنزلة الالئقة به، وحَصل له غاية التعظيم واإلكرام. أثنى عليه مؤرخو عرصه، قال 
أقام  ما  املعتمدين،  واملشايخ  املحققني،  واألئّمة  زين،  املربِّ العلامء  »من  بامجَّال:  فيه 
بموضع إال وانتهت إليه الرئاسة،... وكان سيفًا قاطعًا بالرد عىل أهل البدع«. ووصفه 
اعًا إىل احلق،  العيدروس بأنه: »من العلامء الراسخني، واألئمة املتبحرين«، وكان رجَّ
فقد اختلف يف مسألة فقهية مع الشيخ ابن َعبسني، مفتي الشحر، وطال النزاع بينهام، 
رأَيه رصاحًة،  يؤيد  ما  منها  وقرأ  للنووي،  »الروضة«  كتاب  املفتي  فأحرض  فتناظرا، 
فلام سمع ذلك بحرق أذعن ورجَع عن رأيه، وشَكر املفتي، ثم َصعد املنرب، وخطَب 
يف الناس، شارحًا مسألَة اخلالف، ومسشتِهدًا احلضوَر عىل رُجوعه عن رأيه، وكانت 

وفاته باهلند سنة 930هـ/1523م،يف بلدة َكنْباَية)1(، وقيل: يف أمحدآباد.

التاريخ احلرضمي، )القاهرة، املطبعة السلفية، 1377هـ/ 1957م(: صـ 142.  =
كنباية: مدينة ساحلية يف والية ُگجرات، ذكرها ابن بطوطة يف »رحلته«، وقال عنها: »هي عىل َخْوٍر   )1(

ايت، رحلة ابن     = من البحر، وهو شبه الوادي، تدخله املراكب«. ابن بطوطة، حممد بن عبداهلل اللوَّ
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* مؤلفاته: 

العيدروس،  ذكره  النووية؛  األذكار  اختَصار  يف  النبوية  األسار   ]1/34[
وبامجال، والبغدادي، ورسكيس، واحلسني، واحلبيش)1(. اخترص فيه كتاب »األذكار« 

للنووي.
نسخه: منه سبع نسخ يف مكتبة األحقاف، إحداهن برقم 203 حديث، كتبت 
وأخرى  سهل؛  بن  آل  جمموعة  ضمن  ورقة،  يف 99  تقع  سنة 1228هـ/ 1812م، 
برقم  204 حديث، كتبت سنة 1223هـ/ 1808م، تقع يف 84 ورقة، ضمن جمموعة 
املصادر، وثالثة برقم 205 حديث، كتبت سنة 1245هـ/ 1829م، تقع يف 68 ورقة، 
ضمن جمموعة عدن؛ ورابعة برقم 206 حديث، كتبت سنة 1251هـ/ 1835م، تقع 
يف 101 ورقة، ضمن جمموعة عينات، وخامسة برقم 3/2543 جماميع، كتبت سنة 
1224هـ/ 1809م، تقع يف 104 ورقات، ضمن جمموعة حسن الكاف، وسادسة 
برقم  وسابعة  حييى،  آل  جمموعة  ضمن  ورقة،   84 يف  تقع  جماميع،   1/2636 برقم 

2692، وغريها)2(.
طبعاته: صدر عن دار احلاوي، بريوت، الطبعة األوىل عام 1415هـ/ 1995م، 

يف 179 صفحة، باالعتامد عىل نسخة كتبت سنة 1256هـ/ 1840م)3(.

=  بطوطة، )بريوت، دار بريوت للطباعة والنرش، 1405هـ/ 1985م(: صـ550؛ احلسني، عبداحلي 
بن فخرالدين، اهلند يف العهد اإلسالمي: صـ57، و71، و72، و113، و311-310.

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ206؛ بامجال، حممد بن عبدالرمحن، الدر الفاخر:   )1(
صـ 145؛ البغدادي، إسامعيل باشا، إيضاح املكنون: جـ1، صـ71؛ رسكيس، يوسف إليان، معجم 

املطبوعات العربية: صـ 532؛ احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ51.
احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ 51؛ ومعاينة الباحث.  )2(

حسبام وقف عليه الباحث وعاينه.  )3(
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العوام  أوهام  عىل  التنبيه  وموضوعه:  اللهجة؛  تقويم  يف  البهجة   ]2/35[
وأخطائهم يف هلجاهتم التي يتحدثون هبا، ذكره احلبيش، وهو مفقود، ومل يتم العثور 

عليه)1(.
النبوية؛  األمحدية  احلرضة  بسرية  األمحدية  الشاهية  احلرضة  تبرصة   ]3/36[
مؤلٌف يف السرية النبوية، صنفه لسلطان كجرات مظفر شاه الثاين، ثم غري اسمه إىل 
»حدائق األنوار ومطالع األسار يف سرية النبي املختار«. ذكره بامجال، والعيدروس، 

واحلسني، والزركيل،  والبغدادي، ورسكيس)2(.
منه نسخٌة خطية بمكتبة األحقاف برتيم رقم 3/3010، كتبت سنة  نسخه: 
1241هـ/ 1825م، يف 141 ورقة، ضمن جمموعة املكتبة الشعبية، وعنها مصورة 
رقمها 99 حمفوظة يف مركز البحث العلمي بمكة املكرمة، ونسخة برقم 1261 يف دار 

الكتب املرصية)3(.
طبعاته: نرشه عبداهلل بن إبراهيم األنصاري، يف قطر، سنة 1403هـ/ 1983م، 
1537م(،  944هـ/  )ت  اليامين  الديبع  عيل  بن  عبدالرمحن  إىل  ونسبه  أجزاء،   3 يف 
املنهاج  دار  ثم نرشته  املكية سنة 1413هـ/ 1993م،  املكتبة  وأعادت نرشه كذلك 
بجدة، ونسبته إىل مؤلفه احلقيقي، وصدر سنة 1422هـ/ 2001م، يف جملد واحد، 

يشتمل عىل 448 صفحة)4(.

احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ 386.  )1(
النور  شيخ،  بن  عبدالقادر  العيدروس،  صـ154؛  الفاخر:  الدر  عبدالرمحن،  بن  حممد  بامجال،   )2(
الدين،  خري  الزركيل،  صـ306؛  جـ4،  اخلواطر:  نزهة  عبداحلي،  احلسني،  صـ206؛  السافر: 
األعالم: جـ7، صـ207؛ البغدادي، إسامعيل،  إيضاح املكنون: جـ2، صـ221؛ رسكيس، معجم 

املطبوعات: صـ532. 
كام وقف عليه الباحث وعاينه.  )3(
كام وقف عليه الباحث وعاينه.  )4(
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]4/37[ جتريد املقاِصد عن األسانيد والشواهد؛ يف احلديث، خلص فيه كتاب 
»املقاصد احلسنة فيام يدور من احلديث عىل بعض األلسنة«، تأليف شيخه العالمة حممد 
ابن عبدالرمحن السخاوي املرصي دفني البقيع باملدينة املنورة )ت 902هـ/ 1496م(. 
ذكره بامجال، والعيدروس، واحلسني، والبغدادي)1(، وهو مفقود، مل يتم العثور عليه.
]5/38[ حتفة األحباب وطرفة األصحاب يف رشح ملحة اإلعراب؛ وهو رشح 
متوسط عىل منظومة »ملحة اإلعراب« أليب القاسم احلريري البرصي )ت 516هـ/ 
ذكَره  امللحة«،  »رشح  باسم  الدارسني  وعند  الفهارس  يف  مشهوٌر   وهو  1122م(، 

العيدروس، وبامجال، والبغدادي، ورسكيس، والزركيل، واحلبيش)2(.
نسخه: منه نسخة بمكتبة األحقاف برتيم برقم 2/2645 جماميع، كتبت سنة 
1105هـ/ 1693م، يف 68 ورقة، ضمن جمموعة السادة آل حييى، وأخرى فيها برقم 
2/2888 جماميع، كتبت سنة 1266هـ/ 1849م، يف 14 ورقة، ضمن جمموعة آل 
اجلنيد، وثالثة فيها برقم 8/2648 جماميع، غري مؤرخة، يف 39 ورقة، ضمن جمموعة 
آل بن حييى، ورابعة فيها برقم 1/2770 جماميع، غري مؤرخة، يف 21 ورقة، ضمن 

بامجال، حممد بن عبدالرمحن، الدر الفاخر: صـ 155؛ العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر:   )1(
صـ 147؛ احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ4، صـ 306؛ البغدادي، إسامعيل 
»التجريد يف  الكتاب:  اسم  أن  بامجال  املؤرخ  ذكر  ]تنبيه[:  العارفني: جـ2، صـ 320.  هدية  باشا، 
احلديث«، ومل يذكر عنوانه الكامل، كام وهم يف وصفه له بأنه: خمترٌص لكتاب ابن الديَبع اليامين )ت 
واُب: أنه تلخيٌص لكتاب السخاوي املسمى: »املقاصد احلسنة فيام يدور  944هـ/ 1537م(، والصَّ
يبع اليامين فاسمه »متييز الطيب من اخلبيث فيام يدور  من احلديث عىل بعض األلسنة« أما كتاُب ابن الدَّ
خاوي، وقد أحسن السيدان عبدالقادر  عىل ألسنة الناس من احلديث«، فهو اختصاٌر ثاٍن لكتاب السَّ

بن شيخ العيدروس، وعبداحلي احلسني اللذان وصفا كتاب بحرق بأنه: »خمترص املقاصد احلسنة«.
املصدر  بن شيخ،  العيدروس، عبدالقادر  السابق: صـ154؛  املصدر  بن عبدالرمحن،  بامجال، حممد   )2(
يوسف  رسكيس،  صـ238؛  جـ1،  املكنون:  إيضاح  باشا،  إسامعيل  البغدادي،  صـ207؛  السابق: 
األعالم: جـ7، صـ07؛  معجم املطبوعات العربية واملعربة: صـ532؛ الزركيل، خري الدين،  إليان، 

احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ386.
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ضمن  ورقات،   10 يف  جماميع،   10/2813 برقم  فيها  وخامسة  سهل،  آل  جمموعة 
جمموعة آل سهل أيضًا، وسادسة فيها برقم 11/2935 جماميع، كتبت سنة 1251هـ/ 
 2/3087 برقم  فيها  وسابعة  الكاف،  آل  جمموعة  ضمن  ورقة،   77 يف  1835م، 
الكتب املصادرة، وثامنة فيها برقم 2/3118  جماميع، يف 37 ورقة، ضمن جمموعة 
جماميع، غري مؤرخة، يف 80 ورقة، ضمن جمموعة الكتب املصادرة، وتاسعة يف مكتبة 
مكة املكرمة )املولد( برقم 43 عربية، وعارشة يف جامعة حممد بن سعود برقم 2471، 
وحادية عرش فيها أيضًا برقم 2601، وثانية عرش يف مكتبة موالنا آزاد بجامعة عليگرة 
اإلسالمية، برقم 892.722/26، ضمن جمموعة سبحان اهلل، يف 62 ورقة، نسخت 
سنة 1189هـ/ 1775م، وثالثة عرش يف مكتبة مما حيدرة بنيجرييا، برقم 522 نحو، 

يف 35 ورقة، ورابعة عرش فيها، نسخة ناقصة، رقمها 1814 نحو)1(.
وسنة  1878م،  1296هـــ/  سنة  بالقاهرة  الوهبية  باملطبعة  طبع  طبعاته: 
ثم  1888م،  1306هـ/  سنة  عبدالرزاق  عثامن  بمطبعة  ثم  1882م،  1300هـ/ 
سنة  اخلريية  باملطبعة  ثم  صفحة،   52 يف  1890م،  1308هـ/  سنة  امليمنية  باملطبعة 
العربية، سنة 1347هـ/ 1928م، يف  الكتب  إحياء  دار  ثم يف  1319هـ/1901م، 

51 صفحة)2(.
* حواشيها:

)ت  اليمني  أبوطالب  عبداهلل  بن  عبدالكريم  تأليف  أبوطالب«؛  »حاشية   -1
1309هـ/ 1891م(، ذكرها احلبيش)3(.

مؤسسة الفرقان، فهرس املخطوطات بمكتبة مما حيدرة: جـ1، صـ290؛ وجـ2، صـ969.  )1(
ينظر: بروكلامن، كارل، تاريخ األدب العريب: جـ1، صـ489.  )2(

احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ 483؛ املؤلف السابق، جامع الرشوح   )3(
واحلوايش: جـ3، صـ1848.
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التميمي  الوهيبي  صالح  بن  عثامن  تأليف  امللحة«؛   رشح  خطبة  »رشح   -2

النجدي )ت 1366هـ/ 1946م(، ذكره الزركيل، واحلبيش)1(.
]6/39[ تراجم البخاري؛ ذكره بامجال)2(. وهو مفقود، مل يتم العثور عليه. 

والعيدروس،  بامجال،  ذكره  امللوك؛  ملك  إىل  السلوك  ترتيب   ]7/40[
والبغدادي، واحلسني، واحلبيش)3(. 

نسخه: منه نسخة يف رباط قيدون، بقلم حممد بن سامل بن بكار شامخ الشبامي، 
يف 8 صفحات، كتبت سنة 1280هـ/ 1863م، وثانية يف األحقاف برقم 1/2724 

جماميع، كتبت سنة 1217هـ/ 1802م، يف 14 ورقة، ضمن جمموعة آل حييى.
]8/41[ ترمجُة املستفيِد من معاين التجويد؛ ذكره بامّجال، والزركيل، وباوزير، 

واحلبيش)4(.
يف  تقع  جماميع،   6/2828 رقمها  برتيم  األحقاف  بمكتبة  نسخٌة  منه  نسخه: 

جـ3،  السابق:  املصدر  حممد،  عبداهلل  احلبيش،  صـ206؛  جـ4،  األعالم:  الدين،  خري  الزركيل،   )1(
صـ1848.

بامجال، حممد بن عبدالرمحن، الدر الفاخر: صـ 154.  )2(
املؤلف السابق، املصدر السابق: ص 154؛ العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ147،   )3(
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  )بريوت،  املصنفني،  أسامء  يف  العارفني  هدية  باشا،  إسامعيل  البغدادي، 
مصورا عن الطبعة الرتكية(: جـ2، صـ230؛ احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ4، 

صـ306؛ احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ285.
جـ7،  األعالم:  الدين،  خري  الزركيل،  صـ155؛  السابق:  املصدر  عبدالرمحن،  بن  حممد  بامجال،   )4(
صـ207؛ باوزير، سعيد عوض، صفحات من التاريخ احلرضمي: صـ144؛ احلبيش، عبداهلل حممد، 
املصدر السابق: ص 30. ]تنبيه[: أغرب باوزير بقوله: إنه يف علم التوحيد!، ومثله قول احلبيش: إنه 
يف القراءات!، والصواب أنه يف علم التجويد، ال التوحيد وال القراءات. وينظر: باطاهر، أمني عمر 
الرتبية، جامعة  كلية  القرآنية، )رسالة ماجستري من  الدراسات  جهود علامء حرضموت يف  عبداهلل، 

حرضموت، يناير 2008م(: صـ135-134.
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17 ورقة، ضمن جمموعة آل بن سهل، وثانية بمكتبة اجلامع الكبري بصنعاء برقم 33 
قراءات، وثالثٌة يف مكتبة األمربوزيانا برقم 54، ورابعٌة يف مكتبة رباط قيُدون بدوعن.
]9/42[ تعليٌق عىل منظومة فتح الرءوف يف أحكام احلروف وما يف معناها من 

األسامء والظروف؛ ذكره احلبيش)1(.
نسخه: منه نسخة بمكتبة امللك فهد الوطنية بالرياض، برقم 634/2، ف 493، 
نسخت سنة 1298هـ/ 1880م، يف 62 صفحة، بقلم أمحد بن حممد بن عبداهلل بن 
حممد آل عبيد، وعليها متلك بقلم حممد بن عبداللطيف بن عبدالرمٰحن، خطها نسخي 
واضح، ونسخة أخرى يف املكتبة الغربية بجامع صنعاء رقمها 1792 نحو، يف 50 

صفحة، بقلم حسن بن عيل الشبامي، فرغ من نسخها سنة 1274هـ/ 1857م)2(.
]10/43[ تفسري آية الكريس؛ ذكره احلبيش)3(.

نسخته: منه نسخة يف مكتبة ليدن هبولندا، جمموعة بريل، رقمها 2/568.
]11/44[ تلخيص التعريف واإلعالم لـمـا أهبم من األسامء يف القرآن؛ ذكره 

احلبيش)4(.
نسخته: منه نسخة يف مكتبة جامع صنعاء، رقمها 1211، كتبت سنة 1101هـ/ 

ف املحرايب بصنعاء اليمن. 1689م، يف 9 ورقات. وأخرى بمكتبة الشيخ مرَشَّ
احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ371؛ وسامه »رشح عىل منظومة احلروف«، والتصويب   )1(

من املخطوط.
الرقيحي، أمحد عبدالرزاق، وعبداهلل احلبيش، وعيل اآلنيس، فهرست خمطوطات مكتبة اجلامع الكبري   )2(

بصنعاء، )اليمن، وزارة األوقاف واإلرشاد، 1404هـ/ 1984م(: جـ3، صـ1487.
احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ30.  )3(

يف  حرضموت  علامء  جهود  عمر،  بن  أمني  باطاهر،  30؛  ص  السابق:  املصدر  السابق،  املؤلف   )4(
الدراسات القرآنية: ص 187-186.
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]12/45[ احلديقة األنيَقة رشح العروة الوثيقة؛ ذكرها العيدروس، وبامجال، 

والبغدادي، واحلسني، والزركيل)1(.
نسخه: منها عرش نسخ بمكتبة األحقاف برتيم، إحداهّن برقم 1595 تصوف، 
كتبت سنة 1097هـ/ 1668م، يف 148ورقة، ضمن جمموعة احلسيني؛ وأخرى برقم 
1594 تصوف، كتبت سنة 1233هـ/ 1817م، يف 108 ورقات، ضمن جمموعة 
آل الكاف؛ وثالثة فيها برقم 1597 تصوف، كتبت سنة 1234هـ/ 1818م، يف 86 
ورقة، ضمن جمموعة الرباط؛ ورابعة برقم 2/3088 جماميع، كتبت سنة 1236هـ/ 
1820م، يف 123 ورقة، ضمن املجموعة املَصادرة؛ وخامسة برقم 1593 تصوف، 
كتبت سنة 1255هـ/ 1839م، يف 132 ورقة، ضمن جمموعة آل بن سهل؛ وسادسة 
آل  برقم 1/2927، كتبت سنة 1272هـ/ 1855م، يف 93 ورقة، ضمن جمموعة 
الكاف؛ وسابعة برقم 1/3042 جماميع، كتبت سنة 1306هـ/ 1888م، يف 141 
ورقة، ضمن جمموعة عينات؛ وسابعة برقم 1596 تصوف، كتبت سنة 1374هـ/ 
1954م، يف 126 ورقة، ضمن جمموعة آل اجلنيد؛ وثامنة برقم 1598تصوف، غري 
مؤرخة، يف 128 ورقة، ضمن جمموعة آل بن حييى؛ وتاسعة برقم 1599 تصوف، 
برقم 2/2972، غري  الرباط؛ وعارشة  غري مؤرخة، يف 137 ورقة، ضمن جمموعة 

مؤرخة، يف 68 ورقة، ضمن جمموعة آل الكاف أيضًا. 
طبعاهتا: صدرت سنة 1380هـ/ 1960م، يف مطبعة املدين بالقاهرة، بتصحيح 
حسنني خملوف، مفتي مرص، ثم عن دار احلاوي، بريوت، سنة 1423هـ/ 2003م)2(.

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: ص 206؛ بامجال، حممد بن عبدالرمحن، الدر الفاخر:   )1(
فخر  بن  عبداحلي  احلسني،  صـ230؛  جـ2،  العارفني:  هدية  باشا،  إسامعيل  البغدادي،  صـ154؛ 

الدين، نزهة اخلواطر: جـ4، صـ308؛ الزركيل، خري الدين، األعالم: 207/7.
مما اطلع عليه الباحث وعاينه.  )2(
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* أعامل علمية قامت عىل كتاب »احلديقة األنيقة«:

»خمترص احلديقة األنيقة«؛ اختَصار الشيخ أمحد بن عبداهلل باعنرت )ت 1091هـ/ 
1680م(، منه نسخة فريَدة يف مكتبة خاصة بشبام حرضموت)1(. 

]13/46[ احلسام املسلول عىل منتقيص أصحاب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ ذكره بامجال، 
والعيدروس، والزركيل)2(.

للمخطوطات، مدراس، رقمها  الرشقية احلكومية  باملكتبة  منه نسخة  نسخه: 
273 ضمن جمموع رقمه 11، يف 25 ورقة، ناسخها حكيم عبدالقادر أمحد، فرغ منها 
يف مجادى الثانية سنة 1133هـ/ 1720م، ومنها مصورة يف مكتبة اجلامعة اإلسالمية 
رقمها  برتيم  األحقاف  مكتبة  يف  وأخرى   ،1736 رقم  ميكروفيلم  املنورة،  باملدينة 
جمموعة  ضمن  ورقة،   40 يف  1846م،  1263هـ/  سنة  كتبت  جماميع،   2/2707
آل  بن حييى، وثالثة باخلزانة العامة بمدينة تطوان، املغرب، يف 34 ورقة، بقلم حممد  بن 
منها يف حمرم 1341هـ/ 1922م، ورابعة يف مكتبة األحقاف  فرغ  بافضل،  عوض 
بقلم فضل بن حممد عوض بافضل، فرغ منها يف حمرم 1348هـ/ 1929م، ضمن 

جمموعة آل بن حييى أيضًا.
طبعاته: صدر عن مطبعة املدين، بالقاهرة، سنة 1386هـ/ 1966م، بتصحيح 
حسننَي خملوف، يف 128 صفحة، ثم صدر عن مؤسسة الرسالة نارشون، بريوت، 
1429هـ/ 2008م، يف 224 صفحة، بتحقيق حممد بن احلبيب املغريب، يف رسالة 

ماجستري)3(.

مما اطلع عليه الباحث وعاينه.  )1(
بامجال، حممد بن عبدالرمحن، الدر الفاخر: صـ154؛ العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر:   )2(

صـ 206، الزركيل، خري الدين، األعالم: جـ7، صـ207.
مما اطلع عليه الباحث وعاينه.  )3(
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بامجال،  ذكره  الدين؛  أمِر  من  إليه  حُيَتاُج  فيام  والبنني  البنات  ِحليُة   ]14/47[

والعيدروس، واحلسني، واحلبيش)1(. 
سنة  كتبت  جماميع،   2/2930 برقم  األحقاف  بمكتبة  نسخة  منه  نسخه: 
سنة  كتبت  جماميع،   2/2979 برقم  وأخرى  ورقة؛   70 يف  ـــ/1860م،  1277ه
1279هـ/1862م، يف 89 ورقة؛ وثالثة برقم 2803 جماميع، كتبت سنة 1292هـ/ 
برقم  وخامسة  ورقة،   60 يف   ،1/2709 برقم  ورابعة  ورقة؛   65 يف  1875م، 
3/2887، يف 62 ورقة، وسادسة برقم 1/3085، يف 73 ورقة، وسابعة يف مكتبة 

مكة املكرمة، برقم 7 فرائض)2(. 
احللبي بمرص، سنة 1346هـ/ 1925م، يف  البايب  طبعاته: صدر عن مطبعة 

104 صفحات، ثم عن دار احلاوي، بريوت، سنة 1416هـ يف 136 صفحة.
* ملتقط من احللية: 

يوجد كتاب بعنوان »فوائد يف الطب من حلية البنات والبنني لبحرق«، تأليف 
حممد بن عمر احلداد. نسخه: منه نسخة يف مكتبة األحقاف برتيم برقم 2467 طب، 

كتبت سنة 1300هـ/ 1882م، يف 3 ورقات، ضمن جمموعة الرباط.
العيدروس،  العقيدة؛ ذكره  اليافعي يف  أبيات  املفيدة عىل  ]15/48[ احلوايش 

والبغدادي، واحلسني، واحلبيش)3(.

بامجال، حممد بن عبدالرمحن، الدر الفاخر: صـ155؛ العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر:   )1(
صـ206؛ احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ4، صـ308؛ احلبيش، عبداهلل حممد، 

مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ222.
مما اطلع عليه الباحث وعاينه.  )2(

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ147؛ البغدادي، إسامعيل باشا، هدية العارفني:   )3(
جـ2، صـ230؛ احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ4، صـ 308؛ احلبيش، عبداهلل 

حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: ص 140.
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نسخه: منها نسخة بمكتبة األحقاف رقمها 4/3105 جماميع، يف 4 ورقات، 

ضمن جمموعة احلداد، وأخرى بمكتبة جامع صنعاء )األوقاف(، برقم 697.
ذكره  بالقرآن؛  االستغناء  كتاب  من  املخترَص  اإلخوان  ذخرية   ]16/49[

العيدروس، واحلبيش)1(.
نسخه: منه نسخة يف مكتبة األحقاف برتيم كتبْت سنة 1064هـ/ 1653م، 
ضمن جمموعة آل حييى، ذكرها احلبيش، وهذا الكتاب ال نعلم اليوم شيئًا عن وجوده 

يف هذه املكتبة، وقد بحثُت عنه فلم أجد له أثرًا، كام بحَث عنه غريي أيضًا)2(.
]17/50[ رسالة يف إثباِت هارون وكفر فرعون؛ ذكرها باوزير)3(. ولعل يف 

العنوان سقٌط، متامه: ».. نبوة هارون«، وهي مفقودة، مل يتم العثور عليها.
]18/51[ رسالة يف احلساب؛ ذكرها العيدروس، واحلسني)4(، مفقودة، مل يتم 

العثور عليها.
]19/52[ رسالة يف علم امليقات؛ ذكرها الزركيل واحلبيش)5(، مفقودة، مل يتم 

العثور عليها.

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، املصدر السابق: صـ207؛ احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق:   )1(
صـ30.

يف  حرضموت  علامء  جهود  عمر،  أمني  باطاهر،  صـ30؛  السابق:  املصدر  حممد،  عبداهلل  احلبيش،   )2(
الدراسات القرآنية: صـ210.

باوزير، سعيد عوض، صفحات من التاريخ احلرضمي: صـ144.  )3(
الدين،  فخر  بن  عبداحلي  احلسني،  صـ148،  السابق:  املصدر  شيخ،  بن  عبدالقادر  العيدروس،   )4(

املصدر السابق: جـ4، صـ308.
الزركيل، خري الدين، األعالم: جـ7، صـ207؛ احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ484.  )5(
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]20/53[ رسالة يف الفلك؛ ذكرها العيدروس، والشيل، واحلبيش)1(، وهي 

مفقودة، مل يتم العثور عليها.
يتم  مل  مفقود،  وهو  بامجال)2(،  ذكره  الصاحلني؛  رياض  رشح   ]21/54[

العثور عليه.
يتم  مل  مفقود،  وهو  الشيل)3(،  ذكره  احلساب،  يف  منظومة  رشح   ]22/55[

العثور عليه.
]23/56[ رشح منظومة يف علم العروض؛ ذكرها احلبيش)4(.

نسخها: منها نسخة يف مكتبة األوقاف بصنعاء، برقم 88 جماميع.
]24/57[ رشح المية األفعال؛ )الرشح الصغري(. تنبيه: هذا الرشح الصغري، 
مل يسمه أكثر املؤرخني واملفهرسني، وغالب النسخ اخلطية التي ُوجَدت معنَونًة كانت 
دخَلها  لعله  املخترص  هذا  من  ُعنِونْت  التي  والنسُخ  األقفال«،  »فتح  الكبري  للرشح 

وهٌم من النساخ.
املكتبة األزهرية، األوىل رقمها 307887، والثانية  نسخه: منه ثامن نسخ يف 
رقمها 324074، والثالثة رقمها 332079، والرابعة رقمها 332085، واخلامسة 
رقمها 333303، والسادسة رقمها 340178، والسابعة رقمها 301909، والثامنة 

الباهر  السنا  بكر،  أيب  بن  حممد  الشيل،  صـ148؛  السافر:  النور  شيخ،  بن  عبدالقادر  العيدروس،   )1(
2006م(:  1427هـ/  اإلرشاد،  مكتبة  )صنعاء،  املقحفي،  إبراهيم  بعناية  السافر،  النور  بتكميل 

صـ212؛ احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ496.
بامجال، حممد بن عبدالرمحن، الدر الفاخر: صـ154.  )2(

الشيل، حممد بن أيب بكر، املصدر السابق: صـ212.  )3(
احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ386.  )4(
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رقمها 313093 ]فهرس األزهرية - )1 / 175([. وتاسعة يف مكتبة احلرم النبوي، 
برقم 80/131 )3(، رقم احلاسب: 3791؛ رقم الفيلم: 21، يف 5 ورقات، مبتورة 
من آخرها، بعنوان »فتح اإلشكال يف رشح أبنية األفعال«)1(، وأربع نسخ يف مكتبة 
برقم ج 12/14، وثالثة  برقم 1558، وثانية  بالرياض، واحدة  امللك فيصل  مركز 
برقم 07706-2، ورابعة برقم 2693-1-ف. وهبذا تتم ثالث عرشة نسخة خطية. 

* أعامل قامت عىل كتاب »الرشح الصغري«: 
البغدادي  السويدي  عبداهلل  بن  الرمحن  عبد  تأليف  َويدي؛  السُّ حاشية   ]1[

)ت1200هـ/ 1785م(، ذكرها احلبيش)2(.
دي؛ تأليف العريب بن أمحد التاودي الفايس )ت 1229هـ/  ]2[ حاشية التَّاورْ

1813م(، ذكرها خملوف يف »شجرة النور«، واحلبيش)3(.
]3[ حاشية العطار؛ تأليف حسن بن حممد العطار )ت 1250هـ/ 1834م(، 
 ]119[ برقم  األزهرية  املكتبة  يف  نسخة  نسخها:  واحلبيش)4(.  البغدادي،  ذكرها 

8756، وأخرى برقم ]204[ 15911.
1259هـ/  )ت  املغريب  قصارة  إدريس  بن  عيل  تأليف  ارة؛  قصَّ حاشية   ]4[

1843م(، ذكرها احلبيش. وهي مطبوعة)5(.

جمموعة مؤلفني، خمطوطات املسجد النبوي، )نسخة رقمية غري مطبوعة(: جـ2، صـ120.   )1(
احلبيش، عبداهلل حممد، جامع احلوايش والرشوح: جـ3، صـ1498.  )2(

السلفية  املطبعة  )القاهرة،  املالكية،  علامء  طبقات  يف  الزكية  النور  شجرة  حممد،  بن  حممد  خملوف،   )3(
ومكتبتها، 1349هـ/ 1930م(: صـ377؛ احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: جـ3، صـ1498.
املصدر السابق:  هدية العارفني: جـ1، صـ301؛ احلبيش، عبداهلل حممد،  البغدادي، إسامعيل باشا،   )4(

جـ3، صـ1498.
احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: جـ1، صـ1498.  )5(
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1273هـ/  )ت  الفايس  محدون  بن  الطالب  تأليف  محدون؛  ابن  حاشية   ]5[
القرويني  خزانة  يف  نسخة  منها  نسخها:  1833م.  1249هـ/  منها  فرغ  1856م(، 
هلا   .26042 نسيم   ]330[ رقمها  األزهرية  يف  وأخرى   ،2/1235 رقمها  بفاس، 
يف  واألخرى  صفحة،   144 يف  1897م،  1315هـ/  سنة  فاس  يف  األوىل  طبعتان: 

القاهرة، بمطبعة حممد مصطفى سنة 1318هـ/ 1900م، يف 64 صفحة)1(. 
)1325هـ/  املرصي  الرفاعي  حمجوب  أمحد  تأليف  الرفاعي؛  حاشية   ]6[
 .39624 صعايدة   ]871[ واألزهرية:  1/1235؛  القرويني  نسخها:  1904م(. 
طبعت يف املطبعة الوهبية سنة 1297هـ/ 1879م، وأخرى يف اخلريية سنة 1304هـ/ 
1884م)2(، ثم أعادت نرشه بالتصوير عن إحدى هاتني الطبعتني، دار اآلفاق اجلديدة، 

بريوت، سنة 1401هـ/ 1981م)3(، يف 96 صفحة. 
واحلسني،  العيدروس،  ذكره  الطب؛  أصول  يف  الكافية  رشح   )25/58[

واحلبيش)4(.
نسخها: نسخٌة يف مكتبة األحقاف برقم 5/2649 جماميع، كتبت سنة 917هـ، 
يف حياة مصنفها، يف 15 ورقة، ضمن جمموعة آل حييى؛ وأخرى فيها برقم 6/3035 
جماميع، كتبت سنة 1268هـ/ 1851م، يف 26 ورقة، ضمن جمموعة عينات؛ وثالثة 
برقم 6/2803 جماميع، كتبت سنة 1301هـ/ 1883م، يف 28 ورقة، ضمن جمموعة 

رسكيس، يوسف إليان، معجم املطبوعات العربية واملعربة: جـ1، صـ70، و794.  )1(
فنديك، إدوارد، اكتفاء القنوع بام هو مطبوع: صـ106؛ رسكيس، يوسف إليان، معجم املطبوعات   )2(

العربية واملعربة: جـ1، صـ947.
مما عاينه الباحث.  )3(

نزهة  الدين،  السافر: صـ148؛ احلسني، عبداحلي بن فخر  النور  العيدروس، عبدالقادر بن شيخ،   )4(
اخلواطر: جـ4، صـ 308؛ احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ496.
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آل سهل؛ ورابعة يف دار الكتب املرصية برقم 767 طب، يف 24 ورقة، كتبت يف 15 
ربيع األول 1269هـ، بقلم عيل شيخون، وثامنة باملكتبة املركزية بجامعة بيشاور، برقم 
146، يف 32 ورقة؛ وخامسة يف مكتبة أيب بكر بن حممد الرسي برتيم؛ وسادسة يف 
مكتبة عبدالرحيم بن مسعود بارجاء، يف سيون، بخطِّه؛ وسابعة يف شبام حرضموت، 
بقلم الشيخ عمر بن أيب بكر باذيب، نسخها سنة 1320هـ/ 1902م. وسامها البعُض 

»رسالة يف الطب«.
]26/59[ رشٌح وجيز عىل عقيدة اإلمام اليافعي.

سنة  كتبت  جماميع،   11/2653 رقمها  برتيم  األحقاف  مكتبة  يف  نسخه: 
يت يف فهرس  1177هـ/ 1763م، يف 9 ورقات، ضمن جمموعة آل بن حييى. وُسمِّ
املكتبة: »حوايش خمترصة حتل ألفاظ العقيدة السنية لليافعي«، ونسبت ملؤلف جمهول!.

َباح يف رشح العدة والسالح. ]27/60[ ضياء اإِلصرْ
نسخه: منه نسخة بمكتبة آل البار، يف القرين، بوادي دوعن األيمن، كتبت سنة 

1292هـ/ 1875م، يف 136 صفحة)1(.
ذكرها  منظومة،  واحلقيقة؛  الرشيعة  بني  اجلمع  يف  الوثيقة  العروة   ]28/61[

العيدروس)2(.
تقع يف 3  برقم 2319 أدب،  منها نسخة يف مكتبة األحقاف برتيم،  نسخها: 
تعليقات  مع  بالقاهرة،  املدين،  مطبعة  يف  وطبعت  الرباط،.  جمموعة  ضمن  ورقات، 

للشيخ حسنني خملوف، فرَغ منها يف 1380/11/16هـ، تقع يف 40 صفحة)3(.
مما عاينه الباحث وهذه النسخة مل يذكرها قبيل أحد، وهلل احلمد.  )1(

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ147.  )2(
مما عاينه الباحث.  )3(
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* رشوحها: رشحها ناظمها يف كتاب »احلديقة األنيقة« وسبق ذكره، ورشحها 

أيضًا عبدالقادر بن شيخ العيدروس واسم رشحه: »احلوايش الرشيقة«، وسيأيت ذكره.
]29/62[ العقد الثمني يف إبطال القول بالتقبيح والتحسني؛ وهو رشٌح عىل 

أبيات للمرتجم نفسه؛ ذكره بامجال، والعيدروس، والبغدادي، واحلبيش)1(.
منه نسخة يف مكتبة األحقاف برتيم، رقمها 3/3081 جماميع، يف 3  نسخه: 

ورقات، كتبت بخطوط متعددة، ضمن جمموعة احلسيني)2(.
َرر يف اإليامن بالقَضاء والقَدر؛ ذكره العيدروس، والبغدادي،  ]30/63[ َعقُد الدُّ

واحلبيش، والزركيل)3(.
نسخه: منه نسخة باألحقاف رقمها 1/2658 جماميع، كتبت سنة 1266هـ/ 

1849م، يف 14 ورقة، ضمن جمموعة السادة آل بن حييى، وأخرى بمكتبة جدة)4(.
بامجال،  ذكره  اليافعية؛  القصيدة  رشح  يف  الشافعية  العقيدة   ]31/64[

والعيدروس، والبغدادي، واحلبيش، والزركيل بعنوان »رشح عقيدة اليافعي«)5(.

املصدر  شيخ،  بن  عبدالقادر  العيدروس،  صـ154؛  الفاخر:  الدر  عبدالرمحن،  بن  حممد  بامجال،   )1(
السابق: صـ147؛ البغدادي، إسامعيل باشا، هدية العارفني: جـ2، صـ230؛ احلبيش، عبداهلل حممد، 

مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ140.
احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ140.  )2(

املصدر  باشا،  إسامعيل  البغدادي،  صـ206؛  السابق:  املصدر  شيخ،  بن  عبدالقادر  العيدروس،   )3(
حممد،  عبداهلل  احلبيش،  صـ207؛  جـ7،  األعالم:  الدين،  خري  الزركيل،  صـ230؛  جـ2،  السابق: 

املصدر السابق: صـ140.
الزركيل، خري الدين، األعالم: جـ7، صـ207؛ احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ140.  )4(

بامجال، حممد بن عبدالرمحن، الدر الفاخر: صـ154؛ العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر:   )5(
صـ206، البغدادي، إسامعيل باشا، هدية العارفني: جـ2، صـ230؛ احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر 

الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ140.
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نسخه: ذكر له احلبيش نسخة بمكتبة جامع تريم)1(، رمز هلا بالرقم خ 125، 

وقد بحثت عنها يف املكتبة املذكورة ويف فهارسها فلم أهتد إليها.
]32/65[ فتاوى)2(، وهي مفقودة، مل يتم العثور عليها.

بامجال،  ذكره  الكبري(؛  )الرشح  األفعال  المية  رشح  األقفال  فتح   ]33/66[
والعيدروس، والبغدادي، واحلبيش)3(. قال العيدروس: »وهو رشح مفيٌد جدًاً«.

سنة  كتبت  جماميع،   1/2631 برقم  األحقاف  مكتبة  يف  نسخة  منه  نسخه: 
برقم  وأخرى  حييى؛  آل  السادة  جمموعة  ضمن  ورقة،   92 يف  1689م،  1101هـ/ 
1/3090 جماميع، كتبت سنة 1236هـ/ 1820م، يف 119 ورقة، ضمن جمموعة 
الكتب املصادرة؛ وثالثة يف مكتبة مما حيدرة، بنيجرييا، برقم 1333 ترصيف، يف 64 
حممد  بن  املختار  حممد  بنت  فاطمة  باسم  1854م،  1271هـ/  سنة  نسخت  ورقة، 
الطاهر بن حممد أمحد، ورابعة يف مكتبة األحقاف رقمها 1/2669 جماميع، تقع يف 
32 ورقة، ضمن جمموعة آل بن حييى؛ وخامسة فيها برقم 2/2564 جماميع، يف 58 
ورقة، ضمن جمموعة السيد حسن الكاف؛ وسادسة يف مكتبة جامع صنعاء الغربية، 
رقم   ،415/38 رقمها  الرشيف،  النبوي  املسجد  مكتبة  يف  ونسخة  لغة.   37 برقم 
الفيلم: 173؛ بعنوان: »فتح األقفال ورضب األمثال رشح  احلاسب: 1494، رقم 
المية األفعال«، نسخها أمحد الغازي التونيس، سنة 1179هـ/ 1765م، يف 94ق؛ 
 .4/306 ج  رقمها  بالرياض  فيصل  امللك  مركز  يف  نسخة  توجد  نفسه  وبالعنوان 

احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ140.  )1(
بامجال، حممد بن عبدالرمحن، املصدر السابق: صـ118.  )2(

السابق:  املصدر  شيخ،  بن  عبدالقادر  العيدروس،  صـ154؛  السابق:  املصدر  السابق،  املؤلف   )3(
صـ147؛ البغدادي، إسامعيل باشا، املصدر السابق: جـ2، صـ230؛ احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر 

السابق: صـ381.
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وست نسخ أخرى بعنوان الرشح الكبري، يف مركز امللك فيصل، ذوات األرقام: األوىل 
1557؛ والثانية برقم 0743-12-ف، والثالثة 0263-ف؛ والرابعة 1165-ف؛ 
واخلامسة 12706-2؛ والسادسة 12931-2. ونسختان يف مكتبة عارف حكمت، 
 2461 برقم  واألخرى  ورقة،   86 يف  رصف(،   414/37(  ،2462 برقم  واحدة 
هناك  أن  والشك  نسخة،  عرشة  ثامن  فمجموعها  ورقة)1(.   69 يف   ،)414/36(
غريها. وهذا العدد الكبري يدل عىل انتشار الكتاب واعتامده للدرس يف مناطق متعددة 

من العامل اإلسالمي.
سنة 1427هـ/ 2006م،  بالقاهرة،  الدينية  الثقافة  مكتبة  عن  صدر  طبعاته: 
بتصحيح عبدالرمحن حجي، يف 191 صفحة مع الفهرس، بعنوان »الرشح الكبري عىل 
لبنان، صيدا، سنة 1428هـ/  العرصية،  املطبعة  المية األفعال«. وصَدر بعدها عن 
2007م، يف 143 صفحة، عن نسخة من املكتبة األزهرية، وطبع بعنوان »فتح األقفال 

وَحّل اإلشكال«.
وحققه الباحث عيل ليامن، النيجريي، يف رسالة ماجستري، بقسم اللغويات يف 

اجلامعة اإلسالمية، باملدينة املنورة، السعودية.
]34/67[ فتح الرءوف يف أحكام احلروف وما يف معناها من األسامء والظروف؛ 

منظومة يف 350 بيتًا، ذكرها الزركيل، واحلبيش)2(. 

مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، فهرس املخطوطات العربية بمكتبة مما حيدرة، رقم 35، )لندن،   )1(
1421هـ/ 2001م(: جـ2، صـ704؛ جمموعة مؤلفني، فهرس خمطوطات املسجد النبوي: جـ2، 
مؤلفني،  جمموعة  صـ381؛  اليمن:  يف  اإلسالمي  الفكر  مصادر  حممد،  عبداهلل  احلبيش،  صـ120؛ 

فهارس خمطوطات مكتبة األحقاف؛ ومشاهدات الباحث.
السابق: صـ371.  املصدر  احلبيش، عبداهلل حممد،  األعالم: جـ7، صـ207؛  الدين،  الزركيل، خري   )2(
]تنبيه[:  الرياض.  نسخة  بحسب  احلروف«،  معاين  يف  الرؤوف  »فتح  بتسميتها  الزركيل  واكتفى 

العنوان »فتح الرؤوف« هو اسم املنظومة، ال اسم الرشح، فليصوب ما يف »مصادر الفكر«.
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نسخها: منها نسختان يف مكتبة األحقاف، واحدة برقم 13/2631 جماميع، 
ضمن جمموعة آل حييى، وأخرى يف نفس املجموع 24/2631، تقع يف 3 ورقات)1(. 
ذكرها  القديم؛  الطب  يف  منظومٌة  الطب؛  أصول  يف  الكافية   ]35/68[
العيدروس، واحلسني، واحلبيش)2(؛ وهي ممزوجة برشحها املتقدم برقم ]25/58[.

ذكره  احلساب؛  أصول  يف  اللباب  رشح  يف  احلجاب  كشف   ]36/69[
احلبيش)3(. وسامه يف موضع آخر من »مصادره«: »حتفة الطالب يف رشح اللباب يف 

أصول احلساب«)4(.
نسخته: منه نسخة يف مكتبة األوقاف، بغداد، برقم 6293، يف 8 ورقات)5(.

]37/70[ اللُزوميات؛ ذكرت يف فهرس املكتبة األزهرية)6(.
نسختها: منها نسخة يف املكتبة األزهرية، القاهرة، برقم 319360.

]37/71[ متعة األسامع بأحكام السامع املخترص من اإلمتاع؛ ذكره العيدروس، 
والبغدادي، واحلسني، وبروكلامن)7(. 

وأخرى   ،5508 برقم   أملانيا،  برلني،  يف  الدولة  مكتبة  يف  نسخة  منه  نسخه: 

احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ371.  )1(
احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ568.  )2(

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ579.  )3(

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ568.  )4(
املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ568، 579.  )5(

مما عاينه الباحث.  )6(
العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ207؛ احلسني، عبداحلي، نزهة اخلواطر: جـ4،   )7(
صـ307، البغدادي، إسامعيل باشا، هدية العارفني: جـ2، صـ320، بروكلامن، كارل، تاريخ األدب 

العريب: جـ6، صـ113؛ احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ285.



93
وثالثة   ،Br  420 برقم  ليدن،  مدينة  هبولندا،  بريل(،  )جمموعه  ليدن  أكاديمية  يف 
برقم  حاليًا(  سعود  )امللك  سابقًا  الرياض  بمكتبة  السعودية،  العربية  اململكة  يف 
86/217، ورابعة يف مكتبة أمحد بن حسن العطاس، بحريضة، وخامسة يف مكتبة 

الندبرج، وسادسة يف شبام)1(. 
وأصله: كتاب »اإلمتاع يف أحكام السامع« تأليف كامل الدين األْدَفوي املرْصي 

)ت 748هـ/ 1347م( مطبوع.
]38/72[ املَطالب السنية يف أهم األعامل الدينية وأعم األعامل السنية؛ ذكره 

بامجال)2(.
سنة  كتبت  جماميع،   1/3097 برقم  األحقاف  بمكتبة  نسخة  منه  نسخه: 
فيها  وأخرى  املصادرة؛  الكتب  جمموعة  ضمن  ورقة،   97 يف  1823م،  1239هـ/ 
برقم 1881 تصوف، كتبت سنة 1257هـ/1841م، يف 70 ورقة؛ وثالثة بمكتبة 
الشيخ عوض بن معروف باذيب بشبام كتبت سنة 1292هـ/ 1875م، يف 62 ورقة.
]39/73[ خمترص الرتغيب الرتهيب؛ ذكره بامجال، والعيدروس، واحلبيش)3(، 

وهو مفقود، مل يتم العثور عليه.
]40/74[ خمترص اخلالصة يف عدة أهل بدر؛ ذكره احلبيش)4(، ومل يتم العثور 

عليه.
احلبيش، عبداهلل حممد، فهرس خمطوطات بعض املكتبات اخلاصة يف اليمن، )لندن، مؤسسة الفرقان   )1(

للرتاث اإلسالمي، 1422هـ/ 2002م(: صـ134، الكتاب رقم 391.
بامجال، حممد بن عبدالرمحن، الدر الفاخر: صـ154؛ وسامه: »كتاب املطلب«.   )2(

النور  شيخ،  بن  عبدالقادر  العيدروس،  صـ154؛  السابق:  املصدر  عبدالرمحن،  بن  حممد  بامجال،   )3(
السافر: صـ206؛ احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ51.

احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ99.  )4(



94
]41/75[ خمترص »اهلداية« للنارشي؛ يف القراءات. ذكره الشيل، والسقاف، 
واحلبيش)1(. وهو مفقود، مل يتم العثور عليه.وأصله: كتاب »اهلداية لتحقيق الرواية«، 

تأليف عثامن بن عمر بن أيب بكر النارشي )ت 848هـ/ 1444م(.
والزركيل،  والعيدروس،  بامجال،  ذكرَها  احلساب؛  يف  منظومة   ]42/76[

واحلبيش)2(. وسامها احلبيش »أرجوزة يف علم احلساب«.
سنة  كتبت  جماميع،  برقم 4/2929  األحقاف  مكتبة  يف  نسخة  منها  نسخها: 
احلساب«،  علم  يف  مباركة  »منظومة  بعنوان  ورقتني،  يف  تقع  1770م،  1184هـ/ 
وأخرى برقم 16/2631 جماميع، ضمن جمموعة آل حييى، وثالثة يف مكتبة الكويت 

برقم 1،4 جماميع)3(.
]43/77[ منظومة يف الفرائض؛ ذكرها احلبيش)4(.

نسخها: منها نسخة يف مكتبة جامع صنعاء الغربية، برقم 88 جماميع)5(.
بامجال،  ذكره  العيدروس؛  ابن  مناقِب  يف  وس  القدُّ مواهب   ]44/78[
)ت  العيدروس  عبداهلل  بن  العَدين  أبوبكر  هو  واملرتَجُم  واحلبيش)6(.  والعيدروس، 

914هـ/ 1508م(.

الشيل، حممد بن أيب بكر، السنا الباهر: صـ211؛ السقاف، عبداهلل حممد، تاريخ الشعراء احلرضميني:   )1(
جـ1، صـ123؛ احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ30.

األعالم: جـ7،  الدين،  خري  الزركيل،  السابق: صـ148؛  املصدر  بن شيخ،  عبدالقادر  العيدروس،   )2(
صـ207؛ احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ579.

احلبيش، املصدر السابق: صـ579؛ ومركز امللك فيصل، خزانة الرتاث: برقم مسلسل 77973.  )3(
احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ315.  )4(

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ315.  )5(
بامجال، حممد بن عبدالرمحن، الدر الفاخر: صـ155؛ العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر:   )6(

صـ207؛ احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ500.
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نسخه: منه نسخة بمكتبة عيدروس احلبيش ببلدة الغرفة بحرضموت، وأخرى 

يف مكتبة خاصة بمدينة الشارقة، باإلمارات العربية املتحدة)1(.
»المجموعـة  ضمـن  أبـوظبي  يف  العيـدروس  طـاهر  السيـد  نشـره  طبعته: 

العيدروسية«)2(.
العثور  يتم  مل  مفقودة،  بامجال)3(، وهي  املنطق؛ ذكرها  منظومة يف   ]45/79[

عليها.
]46/80[ مولد سيد األولني واآلخرين؛ ذكره احلبيش)4(.

كتبت سنة  رقمها 10799،  بدمشق،  الظاهرية،  املكتبة  نسخة يف  منه  نسخه: 
برقم 8571، ضمن  نفسها،  املكتبة  1282هـ/ 1865م، يف 11 ورقة، وأخرى يف 

جمموعة من ق 139- 151، كتبت سنة 1293هـ/ 1875م، يف 19 ورقة)5(.
]47/81[ النبذة املخترصة يف معرفة اخلصال املكفرة للذنوب املقدمة واملؤخرة؛ 

ذكرها العيدروس، واحلبيش)6(، وهي مفقودة، مل يتم العثور عليها.
يف  وهي  احلبيش)7(،  ذكرها  رة؛  املحرَّ الدعاَوى  يف  رة  املقرَّ النبذة   ]48/82[

القضاء.

احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ500؛ ومشاهدات الباحث.  )1(
حسب مشاهدات الباحث.  )2(

بامجال، حممد بن عبدالرمحن، املصدر السابق: صـ155.  )3(
احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ99.  )4(

هذا الكتاب فصٌل من كتاب »حدائق األنوار«. ينظر: بحرق، حممد بن عمر، حدائق األنوار يف سرية   )5(
النبي املختار، حتقيق حممد غسان عزقول، )جدة، دار املنهاج، 1422هـ/ 2001م(: صـ6، اهلامش2.

العيدروس، عبدالقادر، النور السافر: صـ147؛ احلبيش، عبداهلل، املصدر السابق: صـ285.  )6(
احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ231.  )7(
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بن  بقلم حممد  كتبت سنة 1173هـ/ 1759م،  باحلزم،  نسخة  منها  نسخها: 
عمر جرهوم الشبامي، يف 8 ورقات؛ وثانية يف مكتبة األحقاف برتيم رقمها 6/2626 
جماميع، كتبت سنة 1218هـ/ 1803م، بعناية حسني بن إبريق احلباين، يف 9 صفحات، 
ضمن جمموعة آل حييى؛ وثالثة فيها برقم 3/2989، كتبت سنة 1325هـ/ 1907م، 
الشحر، وخامسة بمكتبة  بقلم عبداهلل بن حممد باحسن، يف 10 ورقات؛ ورابعة يف 

جامع صنعاء الغربية، برقم 375 جماميع)1(.
]49/83[ النبذة املنتخبة من كتاب األوائل للعسكري؛ ذكرها العيدروس)2(، 

وهي مفقودة، مل يتم العثور عليها. 
ُ العلم رشح المية العجم؛ ذكره بامجال، والعيدروس، وحاجي  ]50/84[ نرشرْ

خليفة، والبغدادي، ورسكيس، واحلبيش)3(. 
 ،1056 األرقام  حتت  اهلند،  برامبور،  رضا  مكتبة  يف  نسخ  أربع  منه  نسخه: 
و1/1211، و3/1236، و621/1 )396(، ونسخة يف مكتبة كمربدج يف بريطانيا 
الدولة،  الفاتيكان رقمها 947، ونسختان يف مكتبة  رقمها 618، ونسخة يف مكتبة 
رقمها  أيضًا،  بأملانيا  جوتة  مكتبة  يف  ونسخة  و7669،   ،7668 برقم  أملانيا،  برلني، 
الوطنية،  املكتبة  يف  ونسخة   ،567 بأملانيا،رقمها  ميونيخ  مكتبة  يف  ونسخة   ،2250
 ،656 رقمها  هبولندا،  ليدن،  أكاديمية  يف  ونسخة   ،11/2502 رقمها  باريس،  يف 

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ231؛ ومشاهدات الباحث.  )1(
العيدروس، عبدالقادر، النور السافر: صـ147؛ احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ285.  )2(

املصدر  شيخ،  بن  عبدالقادر  العيدروس،  صـ155؛  الفاخر:  الدر  عبدالرمحن،  بن  حممد  بامجال،   )3(
السابق: صـ207؛ حاجي خليفة، مصطفى بن عبداهلل، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، 
القديمة، د.ت(: ج2، صـ1537،  الرتكية  الطبعة  العريب، مصورا عن  الرتاث  إحياء  دار  )بريوت، 
و1952؛ البغدادي، إسامعيل باشا، هدية العارفني: جـ2، صـ230؛ رسكيس، يوسف إليان، معجم 

املطبوعات العربية واملعربة: جـ1، صـ533؛ احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ330.
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ونسخة يف معهد الدراسات الرشقية، يف روسيا، ونسخة يف دار الكتب املرصية، رقمها 
411/3، ونسختان يف املكتبة األزهرية، برقم 313450، و337573، ونسختان يف 
ونسخة  ورقم ج 3/361،  رقم 1494-فك،  بالرياض،  فيصل  امللك  مركز  مكتبة 
باملكتبة املركزية بمكة املكرمة، رقمها 1196، ونسخة يف مكتبة احلرم النبوي، رقمها 
80/75 )7(، يف 40 ورقة، وأخريًا نسخة يف مكتبة األحقاف برتيم، رقمها 2370 

أدب، كتبت سنة 1177هـ/ 1763م، يف 49 ورقة)1(. 
باملطبعة  ثم  الكاسَتلِّية بمرص سنة 1283هـ/ 1866م،  باملطبعة  طبعته: طبع 
1320هـ/  سنة  فيها  وثالثة  صفحة،   76 يف  1891م،  1309هـــ/  سنة  اخلريية 

1902م)2(.
* مؤلفات مشكوك يف نسبتها إىل الشيخ بحرق:

]../..[ كشف النقاب عن خمدرات ملحة اإلعراب؛ مشكوك يف نسبته للشيخ 
حممد بحرق، ومل أقف عىل من نسبه له سوى صانعو فهرس خمطوطات األحقاف، 
ضمن  1658م،  1069هـ/  سنة  كتبت  جماميع،   8/2735 فيها:  النسخة  ورقم 

جمموعة آل حييى. 
بينام وجدُت الكثري من الدالئل غريها، تشري إىل ما قد يكون اعرتى تلك النسخة 
األحقافية، أوعمل صانعي فهارسها، من أخطاء، وبيان ذلك: أن أكثر النسخ اخلطية 

للكتاب، إنام نسبته إىل عامل مكي، هو الشيخ عبداهلل بن أمحد الفاكهي.
ومن تلك النسخ: نسخة يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية، 
فهرس  مؤلفني،  جمموعة  صـ330؛  اليمن:  يف  اإلسالمي  الفكر  مصادر  حممد،  عبداهلل  احلبيش،   )1(
تسلسلية:   بأرقام  الرتاث:  خزانة  فيصل،  امللك  مركز  صـ208؛  جـ2،  النبوي:  املسجد  خمطوطات 

38652، و55573، و126101.
رسكيس، يوسف إليان، معجم املطبوعات العربية واملعربة: جـ1، صـ533.  )2(
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بالرياض، برقم 1914-ف. وأخرى يف مكتبة األحقاف بحرضموت، رقمها 2430، 
 80/26 رقمها  النبوي،  املسجد  يف  وثالثة  كاف.  آل  جمموعة  ضمن  ورقة،   70 يف 
)2(، ورقم احلاسب 3154، رقم الفيلم 209، يف 65 ورقة. وهناك نسخة منسوبة 
إىل جمهول، يف مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، بمكة املكرمة، برقم 
662 )مصورة عن مكتبة إندونيسيا، ورقمها 543()1(، ولعلها من حمفوظات متحف 
جاكرتا. وقد طبع رشح الفاكهي يف مرص، القاهرة، يف مطبعة دار إحياء الكتب العربية 
سنة  احللبي  البايب  مصطفى  مطبعة  يف  وأخرى  1908م،  1327هـ/  سنة  الكربى، 

1373هـ/ 1953م، يف 64 صفحة)2(. 
وأيضًا، مما يزيد يف الشك يف نسبتها إليه: وجود رشحنِي آخريِن بنفس العنوان، 
صالح  حممد  بن  حممد  الشيخ  تأليف  من  رشٌح  أوهلام:  آَخرين:  عاملني  إىل  منسوبان 
نحو)3(.   2215 رقمها  املنورة،  باملدينة  املحمودية،  باملكتبة  نسخة  منه  الشعاب، 
واآلخر: نسبه البغدادي يف »إيضاح املكنون« للعالمة عيل بن حممد ابن مطري احلكمي 

اليمني )ت 1041هـ/ 1631م()4(. 
8 ـ حممد بن عبدالرحيم العمودي )ت 984هـ/ 1576م()5(:

هو حممد بن عبدالرحيم بن حممد ابن الفقيه عثامن بن حممد العمودي، فاضٌل، 
اآللة  تريم حرضموت، )نسخة مكتوبة عىل  فهارس خمطوطات مكتبة األحقاف،  جمموعة مؤلفني،   )1(
الكاتبة(: صـ4؛ مركز امللك فيصل، خزانة الرتاث: برقم تسلسيل 64490، و95027؛ عدة مؤلفني، 

فهرس خمطوطات املسجد النبوي: جـ2، صـ125.
رسكيس، يوسف إليان، معجم املطبوعات العربية واملعربة: جـ2، صـ432.  )2(

مركز امللك فيصل، خزانة الرتاث: برقم 126246.  )3(
البغدادي، إسامعيل باشا، إيضاح املكنون: جـ2، صـ368؛ و553.  )4(

مصادر ترمجته: العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ470؛ احلسني، عبداحلي بن فخر   )5(
الدين، نزهة اخلواطر: جـ1، صـ411.
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النفس،  الوجهاء واألعيان يف مدينة سورت، وكان حسَن األخالق، كريَم  كان من 
كثري التواضع، حمبوبًا عند الناس، ذا وَجاهة، وقبوٍل عند اخلاص والعام، يرتدد عىل 
جمالس العلم، وحيث عىل حضورها، ويقوم بالشفاعة للمحتاجني، ويسعى يف خدمات 

الضعفاء، تويف بأمحدآباد ليلة السبت 12 رجب سنة 984هـ/ 1576م.
9 ـ عبداملعطي بن حسن باكثري )ت 989هـ/ 1581م()1(:

هو عبداملعطي بن حسن بن عبداهلل بن أمحد باكثري، الكندي احلرضمي أصاًل، 
املكيُّ مولدًا، اهلنديُّ وفاًة ومدفنًا. ولد بمكة املكرمة يف رجب سنة 905هـ/ 1499م، 
زكريا  « صغريًا عىل شيخ اإلسالم  البخاريَّ العلم. سمع »صحيح  نشأ وطلب  وهبا 
األنصاري)2(، فتفرَد يف كربه بالرواية عنه. كان أديبًا فاضاًل، وشاعرًا مصقعًا، شارك 
يف املنقول واملعقول، وكان حسن املحارضة، لطيف املحاورة، فِكهًا، له ملٌح ونوادر. 

َفا« للقايض عياض عىل بعض مشاخيه يف جملٍس  حكي عنه أنه قرأ كتاب »الشِّ
ثم  أمحدآباد،  يف  اهلند  إىل  قدومه  أول  أقام  الظهر.  أول  إىل  الصبح  صالة  من  واحد، 
غادرها إىل ُسوَرت سنة 963هـ/ 1555م)3(. وكان وثيَق الصلة بالعالمة شيخ بن 
عبداهلل العيدروس، وله فيه مدائح، وأقرأ »صحيح البخاري« يف أمحدآباد، وازدحم 
الناُس لألخذ عنه، لعلو سنده، ومن اآلخذين عنه: عبدالقادر العيدروس، مصنف 
سنة  احلجة  ذي   27 الثالثاء  ليلة  أمحدآباد  بمدينة  وفاته  وكانت  السافر«.  »النور 

987هـ/1579م.

مصادر ترمجته: العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ479، و485؛ احلسني، عبداحلي   )1(
بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ1، صـ377.

كان قايض القضاة يف بالد مرص، من شيوخه احلافظ ابن حجر العسقالين )ت 852هـ/ 1448م(،   )2(
تويف بالقاهرة سنة 926هـ/.1519م، ينظر: الزركيل، خري الدين، األعالم: جـ3، صـ46.

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ345.  )3(
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* مؤلفاته:

البخاري؛ ذكره العيدروس، واحلبيش)1(. ذكر فيه كل  ]1/85[ أسامء رجال 
من اشتمل عليه الكتاب املذكور من شيخ البخاري إىل الصحايب راوي احلديِث، ومل 
يتمه. والقْدُر الذي كتبه منه نحُو جملٍد َضخم، والظاهر أنه مل تمَّ يكوُن يف جملدين، وهو 

مفيٌد يف بابه)2(، إال أنه بكل أسف مفقود، ومل يتم العثور عليه حتى الساعة.
]2/86[ ديوان شعر؛ ذكره العيدروس، ويفهم من كالمه: أن والده شيخ بن 
العثور  يتم  الديوان)3(. وهو مفقود أيضًا، ومل  العيدروس، هو اجلامع لذلك  عبداهلل 

عليه.
آُل العيَدُروِس يف مدينة ُسوَرت)4(، ُگجرات: 

كان أوُل َقادٍم منهم هو العالمة السيد شيخ بن عبداهلل العيدروس، املعروُف 
األرسة  وهذه  1550م)5(،  958هـ/  سنة  كجرات  إىل  قدم  الذي  األوَسط،  بَشيٍخ 
الكريمة، من األرس احلرضمية الشهرية بالعلم والفضل منذ القديم، وهلا صيت طائر، 
املرادآبادي )ت 1223هـ/ 1808م(  الدين  الشيخ رفيع  الرحالة  املؤرخ  قال عنهم 
يف »رْحلته«: »يف ُسوَرْت مقابر الّسادة العيدروسيني، الذين جاءوا من عَدن، عاِصَمة 
ة، فمنهم أكابُر إندونيسيا الذين ساَر بفضلهم الركبان،  اليمن، وشجرُة أحفادهم ممتدَّ

املؤلف السابق، املصدر السابق: ص 479؛ احلبيش، عبداهلل حممد، معجم املوضوعات املطروقة يف   )1(
التأليف اإلسالمي، )أبوظبي، املجمع الثقايف، 1420هـ/ 2000م(: جـ1، صـ214.

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، املصدر السابق: صـ480-479.  )2(
العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ479.  )3(

مدينة سورت، من قدامى املدن، تقع عىل مصب هنر وهبا قلعة بنيت يف عهد هبادر شاه الكجرايت )ت   )4(
943هـ/ 1536م(. احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، اهلند يف العهد اإلسالمي: صـ113، و239.

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، املصدر السابق: صـ489.  )5(
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وطاَر صيتهم يف البلدان، فكراَماهتم معروفٌة، وخوارُق عاداهتم مشهورة. ويطلق عليهم 
ويقدروهنم  مجيعهم،  سورت  أهل  حيرِتُمهم  علوي،  أيب  جدهم  إىل  نسبة  )باعلوي(، 
وجيلوهنم،... وقد وردوا من عَدن إىل أمحدآباد يف والية ُگَجرات، ومنها إىل سورت، 
لإلمام حجة  الدين،  إحياء علوم  بام يف  يعملون  أهنم  العيدروسيني:  وخالصة طريقة 
اإلسالم الغزايل، رمحه اهلل، يف األفعال واألوارد«)1(. هذه شهادة عامل جليل هلا قيمتها 

التارخيية)2(. وفيام ييل ذكر أعالمهم ورجاالهتم:
10 ـ شيخ بن عبداهلل العيدروس )990هـ/ 1582م()3(:

احلسيني،  باعلوي  العيدروس،  عبداهلل  بن  شيخ  بن  عبداهلل  بن  شيخ  هو 
ُعِرَف  اهلندي وفاًة، ولد برتيم حرضموت سنة 919هـ/ 1513م،  الرتيمي مولدًا، 
بشيخ األوسط، طلب العلم يف تريم عىل والده، وشهاب الدين أمحد بن عبدالرمحن، 
وعبداهلل  بن حممد باقشري، ويف عدن عىل حممد بن عمر باقضام، ويف زبيد عىل عبدالرمحن 
ابن الديبع. ويف مكة عىل ابن حجر اهليتمي، وأيب احلسن البكري، وعبداهلل وعبدالقادر 

املرادآبادي، رفيع الدين، الرحلة اهلندية إىل اجلزيرة العربية، ترمجة سمري عبداحلميد إبراهيم، )القاهرة،   )1(
املرشوع القومي للرتمجة، 1424هـ/ 2004م(: صـ34.

أمحدي«،  »مرآة  كتاب  ومنها:  العربية،  غري  اهلندية،  املصادر  من  عدد  العيدروس  آل  عن  حتدثت   )2(
السورت«،  »حقيقة  كتاب:  ومنها  العبايس،  عبدالوهاب  بن  عبداحلكيم  حممد  ملؤلفه  باألردية، 
بالفارسية، ملؤلفه شيخو ميان، الشيخ هبادر بن أمحد السوريت، و»مشارق األنوار القدوسية يف مناقب 

األرسة العيدروسية«، تأليف حممد صالح السوريت، وغريها.
مصادر ترمجته: العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ488؛ بامجال، حممد بن عبدالرمحن،   )3(
الدر الفاخر: صـ140؛ الشيل، حممد بن أيب بكر، املرشع الروي: جـ2، صـ 272؛ احلسني، عبداحلي 
ابن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ1، صـ 352؛ املشهور، عبدالرمحن بن حممد، شمس الظهرية: جـ1، 
صـ99، و101، و102؛ شيخو ميان، هبادر بن أمحد السوريت، حقيقة السورت، أو: كلدسته صلحاء 
1899م(:  1317هـ/  شد،  جهان  مقبول  مزين  مطبع  بومباي،  )اهلند،  الفارسية،  باللغة  سورت، 

صـ36؛ السامرائي، يونس الشيخ، علامء العرب يف شبه القارة اهلندية: صـ 284.
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املالكي.  املكي  َعيني  الرُّ الواعظ، وحممد احلطَّاب  الفاكهي، وعبدالرؤوف  ابني أمحد 
ثم دخل ُگَجرات سنة 958هـ/ 1550م، واستقر يف مدينة أمحدآباد، فأكرمه الوزير 
عامد امللك، فأقام هبا دروس العلم، وأقبل عليه الطالبون. ومن اآلخذين عنه: محيد بن 
عبداهلل السندي، وعبداملعطي باكثري، وأمحد بن عيل البسكري املالكي، وعبداللطيف 
 25 السبت  ليلة  أمحدآباد،  بمدينة  وتويف  وأمحد،  وعبداهلل  عبدالقادر  وأبناؤه  الدبري، 
إقامته يف اهلند 32  رمضان سنة 990هـ/23 أكتوبر 1582م، عن 71 عامًا، ومدة 
كتاٍب  يف  البسكري  وأمحد  السندي،  محيد  منهم  مجاعة،  بالتأليف  سريته  أفرد  عامًا. 
سامه »نزهة اإلخوان والنفوس«، وحفيده حممد بن عبداهلل، ورابعهم: حممد صالح يف 

»مشارق األنوار القدوسية يف مناقب السادات العيدروسية«)1(. 
* مؤلفاته:

]1/87[ حتفة املريد؛ منظومٌة يف علم التوحيد. ذكَرها ابنه عبدالقادر، والشيل)2(.
* األعامل العلمية التي قامت عىل »حتفة املريد«:

]1[ »حقائق التوحيد رشح حتفة املريد«، للمرتَجم، وسيأيت ذكره.
]2[ »ساج التوحيد رشح حتفة املريد«، للمرتَجم، وسيأيت ذكره أيضًا.

]3[ »بغية املستفيد رشح حتفة املريد«، البنه عبدالقادر، وسيأيت ذكره يف ترمجته.

الثالثة األوىل ذكرها العيدروس يف »النور السافر«: صـ488، و561؛ والرابع ذكره: الندوي، سيد   )1(
أبوظفر، گجرات كـی متدنـی تاريخ )مسلامنون كى عـهـد ميـن(، )اهلند، أعظم َكْرهـ، دار املصنفني، 
شبيل نعامين أكيدمي، 1425هـ/ 2005م(: صـ 170. كان حممد صالح املذكور حيا سنة 1047هـ/ 

1637م.
العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: ص 492؛ الشيل، حممد بن أيب بكر، املرشع الروي:   )2(

جـ2، صـ 274.
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ُب النفيس؛ وهو ورُده. ذكره ابنه عبدالقادر، والشيل)1(، وهو  ]2/88[ احلزرْ

مفقود.
منظومته  عىل  الكبري  الرشح  وهو  التفريد؛  ودقائق  التوحيد  حقائق   ]3/88[
»حتفة املريد«، ذكره ابنه عبدالقادر، وبامجال، والشيل)2(، وهو مفقود مل يتم العثور عليه. 
»النور  والشيل)3(. ويف  وبامجال،  عبدالقادر،  ابنه  ذكره  ٍر،  ديواُن شعرْ  ]4/89[
السافر« بعض شعره، قال بامجال: »وله ديواُن شعٍر جيٌد يف فنِّه«، وهو مفقود مل يتم 

العثور عليه.
يتم  مل  مفقودة  والشيل)4(.  عبدالقادر،  ابنه  ذكرها  ل؛  الَعدرْ يف  رسالة   ]5/90[

العثور عليها.
]6/91[ ساج التوحيد؛ رشح »حتفة املريد«، ذكره ابنه عبدالقادر، والشيل)5(.
نسخه: منه نسخة يف مكتبة األحقاف بحرضموت، حتت رقم 2/2912، يف 

24 ورقة، كتَبْت سنة 1279هـ/ 1862م، ضمن جمموعة آل الكاف.
واحلبيش،  العيدروس،  ذكره  املصطَفوي؛  والرسُّ  النبوي  العقد   ]7/92[

وسارجنت)6(.
العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، املصدر السابق: ص 492؛ الشيل، حممد بن أيب بكر، املصدر السابق:    )1(

جـ2، صـ 274.
املصدر  شيخ،  بن  عبدالقادر  العيدروس،  صـ141؛  الفاخر:  الدر  عبدالرمحن،  بن  حممد  بامجال،   )2(

السابق: ص 492؛ الشيل، حممد بن أيب بكر، املصدر السابق: جـ2، صـ 274.
املصدر  املصدر السابق: ص 141؛ العيدروس، عبدالقادر بن شيخ،  بامجال، حممد بن عبدالرمحن،   )3(

السابق: ص 492؛ الشيل، حممد بن أيب بكر، املصدر السابق: جـ2، صـ274.
املصدر  بن شيخ،  العيدروس، عبدالقادر  السابق: صـ141؛  املصدر  بن عبدالرمحن،  بامجال، حممد   )4(

السابق: ص 492؛ الشيل، حممد بن أيب بكر، املصدر السابق: جـ2، صـ 274.
العيدروس، عبدالقادر، املصدر السابق: ص 492؛ الشيل، حممد، املصدر السابق:  جـ2، صـ 274.  )5(
العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: ص 492؛ سارجنت، آر يب، حول مصادر التاريخ =  )6(
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يف  كتبت  تاريخ،   2127 رقمها  برتيم  األحقاف  مكتبة  يف  نسخة  منه  نسخه: 
القرن الثالث عرش، يف 307 ورقات، ضمن جمموعة بن سهل، وأخرى، يف مكتبة آل 

البار، يف القرين)1(.
* األعامل التي قامت عىل كتاب »العقد النبوي«:

]1[ ترمجته: نقله من العربية إىل الفارسية، حفيُده، جعفر الصادق )األول( بن 
عيل زين العابدين، )ت 1064هـ/ 1653م(، كام سيأيت يف ترمجته.

ى اختَصاره  ]2[ اختَصاُره: واخترَصه ابن املؤلف، عبدالقادر بن شيخ، وسمَّ
»خدمة السادة بني علوي باختَصار العقد النبوي«، وسيأيت يف ترمجته.

نَِّة  ]8/93[ الفوز والبرشى يف الدنيا واألخرى رشح العقيدة الزهراء عىل السُّ
الغراء؛ ذكره ابنه عبدالقادر، والشيل، والبغدادي، واحلبيش)2(. وهو رشٌح عىل أبياٍت 

يف العقيدة، جلّده عيل بن أيب بكر السقاف )ت 895هـ/ 1489م(، يف 20 بيتًا)3(.
رقمها  برتيم،  للمخطوطات  األحقاف  مكتبة  يف  فريدة،  نسخة  منه  نسخه: 
1/2912، يف 64 ورقة، كتبت سنة 1279هـ/ 1862م، ضمن جمموعة آل الكاف)4(.

احلرضمي، تعريب سعيد عبداخلري النوبان، )عدن، مطبعة جامعة عدن، 1406هـ/ 1986م(: ص   =
58؛ احلبيش، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ505؛ ونسبه سارجنت إىل عبداهلل بن أيب بكر، 

العيدروس األكرب، )ت 865هـ/ 1460م(، وهو خطأ، والصواب: أنه حلفيده املرتَجم.
سارجنت، آر يب، املصدر السابق: ص 58؛ احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ505.  )1(

املصدر السابق: جـ2، صـ274؛  املصدر السابق: صـ492؛ الشيل، حممد،  العيدروس، عبدالقادر،   )2(
البغدادي، إسامعيل باشا، إيضاح املكنون: جـ2، صـ212؛ احلبيش، املصدر السابق: صـ327.

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، املصدر السابق: صـ490.   )3(
هذه النسخة ذكرها احلبيش يف »مصادره«: ص 327، وأعطاها رقم 36 جماميع، وهو ترقيٌم قديم.  )4(
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]9/94[ كتاب يف املعراج؛ ذكره ابنه عبدالقادر، والشيل، واحلسني)1(. مل يعثر 

عليه.
]10/95[ املولد النبوي املخترص؛ ذكره ابنه عبدالقادر، والشيل، واحلسني)2(، 

مل يعثر عليه.
]11/96[ املولد النبوي املطّوٌل؛ ذكره ابنه عبدالقادر، والشيل، واحلسني)3(، 

مفقود.
]12/96[ نفحاُت احِلَكم عىل المية العَجم؛ ذكره ابنه عبدالقادر وقال: »وهو 
يتم  مل  مفقود  وهو  واحلسني)4(،  الشيل،  ذكره  كام  يكمل«،  ومل  التصوف،  لسان  عىل 

العثور عليه.
11ـ عبداهلل أمحد بافالح )ت 1020هـ/1611م()5(:

مولده  وفاًة.  اهلندي  مولدًا،  الشحري  بافالح، احلرضمي  أمحد  بن  هو عبداهلل 
يف الشحر عام 955هـ/1548م، تقريبًا، وهبا نشأ. كاَن فقيها أديبًا، وصَفه السقاف 

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ492؛ الشيل، حممد بن أيب بكر، املرشع الروي:   )1(
جـ2، صـ274؛ احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ1، صـ352.

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، املصدر السابق: صـ492؛ الشيل، حممد بن أيب بكر، املصدر السابق:   )2(
جـ2، صـ274؛ احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، املصدر السابق: جـ1، صـ352.

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، املصدر السابق: صـ492؛ الشيل، حممد بن أيب بكر، املصدر السابق:   )3(
جـ2، صـ274؛ احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، املصدر السابق: جـ1، صـ352.

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، املصدر السابق: صـ492؛ الشيل، حممد بن أيب بكر، املصدر السابق:   )4(
جـ2، صـ274؛ احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، املصدر السابق: جـ1، صـ352.

بامطرف،  صـ185-188؛  جـ1،  الشعراء:  تاريخ  حممد،  بن  عبداهلل  السقاف،  ترمجته:  مصادر   )5(
حممد  بن عبدالقادر، جامع شمل أعالم املهاجرين املنتسبني إىل اليمن وقبائلهم: صـ328. وقد وهم 

بامطرف يف قوله: إنه هاجر إىل حيدرآباد، والصواب: أمحدآباد.
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إىل  هاجر  شعرية«.  وروح  طيبة،  أدبية  وسمعة  صوفية،  وحياة  علمية،  قوة  »ذو  بأنه 
ثم  وفاته،  إىل  والزمه  عليه،  وتتلمذ  العيدروس،  شيخ  كنف  يف  أقام  وهبا  ُگَجرات، 
الزم ابنه عبدالقادر، وكان بافالح، يقوم بمقابلة مصنفاته وتصحيحها. وامتاَز بتفنُّنِه 
يل، وسيأيت يف باب اإلسهاَماِت العلمية نامذج من ذلك. تويف يف أمحد  يف التأريخ اجلمَّ

آباد، حوايل سنة 1020هـ/ 1611م.
12 ـ عبداهلل بن أيب بكر العيدروس )ت 1021هـ/ 1612م( )1(:

احلسيني،  باعلوي  العيدروس،  شيخ  بن  عبداهلل  بن  بكر  أيب  بن  عبداهلل  هو 
وهبا  تريم،  مدينة  يف  ولد  ومدفنًا.  وفاًة  األمحدأبادي  مولدًا،  احلرضمي  الرتيمي 
أمحدآباد سنة  مدينة  وفاته يف  وأفاد، وكانت  اهلند، فدرس  إىل  ارحتل  ثم  وتعلم،  نشأ 

1021هـ/ 1612م.
13 ـ حممد بن عبداهلل العيدروس )ت 1030هـ/1620م()2(:

هو حممد بن عبداهلل بن شيخ العيدروس، باعلوي احلسيني، احلرضمي األصل، 
اهلندي املولد والوفاة. مولده يف تريم الغناء سنة 970هـ/ 1562م، ونشأ يف حجر 

مصادر ترمجته: الكاف، عمر بن علوي، الفرائد اجلوهرية: جـ2، صـ549، ترمجة رقم 867. ]تنبيه[:   )1(
أحال الكاف لرتمجته عىل كتاب »عقد اجلواهر والدرر« للشيل، ومل أعثر عليها يف النسخة املطبوعة 

الصادرة عن مكتبة اإلرشاد، صنعاء، فلعلها سقطت منها.
مصادر ترمجته: العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ487؛ الشيل، حممد بن أيب بكر،   )2(
بن  أمحد  احلبيش،  صـ159؛  والدرر:  اجلواهر  عقد  نفسه،  املؤلف  صـ362؛  جـ1،  الروي:  املرشع 
زين، رشح العينية: ص 257؛ املحبي، حممد أمني، خالصة األثر: جـ4، صـ26؛ احلبيش، عيدروس 
عقد اليواقيت: جـ2، صـ927، و943، و1027؛ شيخو ميان، هبادر بن أمحد السوريت،  بن عمر، 
حقيقة السورت: صـ39؛ الكاف، عمر بن علوي، املصدر السابق: جـ2، صـ556 ترمجة رقم 884؛ 
الزركيل، خري الدين، األعالم: جـ6، صـ240. ]تنبيه[: خلط الزركيل بني املرتجم وبني جده عم أبيه، 

بسبب تطابق اسميهام الرباعي، فوجب التنبيه عىل ذلك. 
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أبيه، ثم استدعاه جده إىل أمحدآباد، فقدم عليه سنة 989هـ/ 1581م، وعمره 19 
سنًة، وأقام عنده إىل وفاته، فخلفه يف مكانه، ثم انتقل إىل سورت، وحصلت له هبا 
شهرة، وجاٌه عند سلطاهنا، وكان زاهدًا يف املناصب والرياسة. أثنى عليه املؤرخون، 
وذكر الشيل: أن والده سأل بعض صاحلي بلده تريم، عنه، فأجابه: الذي أعتِقده أنه 

أحَسُن من أبيه؛ فسجد أبوه شكرًا هلل. 
إليه،  الطلبة ترَحل من الرشق والغرب  الشيل: »وكان  أخذ عنه كثريون، قال 
العلم بعد دروسها«، فممن رَحل لألخذ  وتتمثل باجللوس بني يديه، فشاَد دُروَس 
عنه: زين بن عبداهلل باحسن مجل الليل، وحممد بن علوي السقاف الشحري ثم املدين، 
وغرُيهم.  األصغر،  بشيخ  املعروف  آباد،  دولت  صاحب  عبداهلل،  بن  شيخ  وأخوه 
وكانت وفاُته سنة 1030هـ/ 1620م، وقيل: يف التي تليها، ودفن يف ُسوَرت، وبنى 
عىل قربه اخلواجا زاهد بيگ قبًة وبجوارها مسجدًا ومدرسًة وبركَة ماء، ووقَف عىل 
املهداة  »النفَحة  سريته  يف  مدهر  جعفر  بن  عبداهلل  وألف  وأرايض.  ضياعًا  املْسجد 

بأنفاس العيدُروِس ابن عبداهلل«.
* مؤلفاته:

]1/97[ إيضاح أسار علوم املقربني؛ ذكره بروكلامن، واحلبيش)1(.
نسخه: منها نسخة يف املكتبة اآلصفية بحيدرآباد اهلند رقمها 366/1، وأخرى 
يف صنعاء، بمكتبة اجلامع الكبري، رقمها 11 تصوف، وثالثة يف مكتبة أمحد بن حسن 
باية  العطاس بحريَضة، رقُمَها 356، ورابعٌة يف بلدة شبام بحرضموت، كتبت يف رُسَ
بجاوا الغربية، سنة 1321هـ/1903م، وخامسة وسادسة، اعتمد عليهام يف الطبعة 

الفكر  مصادر  حممد،  عبداهلل  احلبيش،  صـ262.؛  جـ9،  العريب:  األدب  تاريخ  كارل،  بروكلامن،   )1(
اإلسالمي يف اليمن: صـ330.
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احلديثة، لدار احلاوي، كتبت إحدامها سنة 1259هـ/ 1843م)1(.

1933م،  1352هـ/  سنة  بمرص،  احللبي  البايب  مكتبة  عن  صدر  طبعاته: 
حلساب مكتبة بن نبهان يف سورابايا، ضمن جمموٍع ؛ وحديثًا عن دار احلاوي، بريوت، 

سنة 1416هـ/ 1995م، بالتعاون مع دار النارش، بريوت، يف 227 صفحة)2(. 
]2/98[ كتاب يف فضائل اليمن؛ ذكره احلبيش)3(، وهو مفقود مل يتم العثور 

عليه.
]3/99[ كتاب يف مناقب شيخ بن عبداهلل العيدروس؛ ذكره احلبيش)4(، مفقود.
ذكره احلبيش يف »عقد اليواقيت«)5(، وهو  ]4/100[ خمترص كتاب »الُغَرر«؛ 
مفقود مل يتم العثور عليه. وأصله »الغرر«، تأليف حممد بن عيل خرد )ت 960هـ/ 

1552م(، مطبوع.
14 ـ عبدالقادر بن شيخ العيدروس )ت 1038هـ/1628م()6(:

باعلوي  العيدروس،  عبداهلل  بن  شيخ  بن  عبداهلل  بن  شيخ  بن  عبدالقادر  هو 
احلسيني، احلرضمي الرتيمي أصاًل، اهلنديُّ الُكَجرايت مولدًا ووفاًة. ولد يف أمحدآباد 

بروكلامن، كارل، املصدر السابق: جـ9، صـ262.؛ احلبيش، املصدر السابق: صـ330.  )1(
من مشاهدات الباحث ومعاينته.  )2(

احلبيش، عيدروس بن عمر، عقد اليواقيت: جـ2، صـ927.  )3(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ2، صـ927.  )4(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ2، صـ927.  )5(

الشيل،  صـ444؛  ذاتية(:  )ترمجة  السافر،  النور  شيخ،  بن  عبدالقادر  العيدروس،  ترمجته:  مصادر   )6(
صـ334؛  جـ2،  الروي:  املرشع  نفسه،  املؤلف  صـ202-207؛  اجلواهر:  عقد  بكر،  أيب  بن  حممد 
شيخو ميان، هبادر بن أمحد السوريت، حقيقة السورت: صـ38؛ الزركيل، خري الدين، األعالم: جـ4، 

صـ39؛ قرييش، زبري أمحد، مشايخ أمحدآباد، ص 329-322.
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وفاته  بعد  اشتغل،  ثم  أبيه،  حياة  يف  القرآن  قرأ  1570م)1(.  978هـ/  سنة  حمرم  يف 
سنة 990هـ/ 1581م،  بطلب العلم، فمن شيوخه، والده، وأخوه عبداهلل بن شيخ، 
السنباطي،  وحممد بن حييى الشامي، وحسن بن داود الكوكني، وأمحد بن عبداحلق 
وموسى  حسن،  بن  ودرويش  اجلامي،  عبداللطيف  وحممد  باجابر،  حممد  بن  وأمحد 
بينه وبني حاتم األهدل  الكشمرييان، وحممد بن حسن اجلشتي، وكانت  ابن جعفر 
عىل  فاكبَّ  كبرية،  مكتبة  أبيه  عن  ورث  خاص.  مؤلٌف  فيه  وله  وأشعار،  مكاتبات 
مطالعتها، وكان مكثرًا من سامع احلديث. امتدحه وراسله كثري من أهل اليمن ومرص 

واحلرمني، وكانت وفاته بأمحدآباد سنة 1038هـ/ 1628م.
* مؤلفاته: قال عنها: »ألفُت مجلًة من الكتب املقبولة التي مل أسبق إىل مثلها، 

ووقع اإلمجاع عىل فضلها، فال يكاد يمرتي يف ذلَك إال عدٌو أو حاسد«)2(. فمنها:
]1/101[ إحتاف إخوان الصفاء برَشح »حتفة الظرفاء بأسامء اخللفاء«؛ ذكره يف 
»النور السافر«)3(، وأصله نظٌم للسيوطي )ت 911هـ/ 1505م()4(، والرشح مفقود.
»النور  يف  ذكره  الوجيزة،  السرية  بعيون  العزيزة  احلرضة  إحتاف   ]2/102[
السافر«، وبروكلامن)5(، وقال عنه األخري: »هذا الكتاب سريٌة نبوية، مع تراجم لعرشة 

أمه أم ولٍد هندية، أهدهتا ألبيه إحَدى نساء بيت املْلك يف أمحدآباد، توفيت سنة 1010هـ/ 1601م.   )1(
العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، املصدر السابق: صـ446-445.

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ447.  )2(

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ449.  )3(
املصدر  الدين،  الزركيل، خري  الظنون: جـ1، صـ369،  كشف  بن عبداهلل،  ينظر: خليفة، مصطفى   )4(
السابق: جـ3، صـ301. وقد طبع هذا النظم مع »تاريخ اخللفاء« للسيوطي نفسه، ينظر: رسكيس، 

يوسف إليان، معجم املطبوعات العربية واملعربة: جـ1، 1076.
العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، املصدر السابق: صـ449؛ بروكلامن، كارل، تاريخ األدب العريب:   )5(

جـ9، صـ260.
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من الصحابة«، قال عنه يف »النور«: »هو عىل نمط كتاب »احلدائق« إال انه أصَغُر منه، 
له  بكتاب »احلدائق«: مؤلٌف  الفضالء«. ويعني  بابه، وقرظه بعض  وهو عجيٌب يف 

سيأيت ذكُره، اسمه: »احلدائق النرضة يف سرية الرسول وأصحابه العرشة«.
شئون  عامدة  مكتبة  يف  وأخرى  9660؛  رقمها  برلني  يف  نسخة  منه  نسخه: 

الطالب، يف جامعة امللك سعود بالرياض، قسم املخطوطات، برقم 6245.
السافر«)1(،  »النور  باجابر، ذكرها يف  للفقيه أمحد بن حممد  ]3/103[ إجازة 

وهي مفقودة، مل يتم العثور عليها.
]4/104[ أسباب النجاة والنجاح يف أذكار املساء والصباح؛ ذكره يف »النور 

السافر«، وبروكلامن)2(.
نسخه: نسخة منه يف برلني، مل يذكر بروكلامن رقمها)3(. 

]5/105[ األنموذج اللطيف يف أهل بدر الرشيف؛ ذكره يف »النور السافر«)4(، 
وهو مفقود مل يتم العثور عليه.

]6/106[ بغية املستفيد برشح »حتفة املريد«؛ رشح خمترص جدًا عىل منظومة 
والده »حتفة املريد«، ذكره يف »النور السافر«)5(، وذكره بروكلامن، وأخطأ يف قوله إنه 

»رشٌح عىل شعٍر ُصويف نظَمه والده«)6(، والصواب: أنه يف علم التوحيد.

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، املصدر السابق: صـ449.  )1(
املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ448؛ بروكلامن، كارل، املصدر السابق: جـ9، صـ260.  )2(

ورقمها هو: 3718. ينظر: مركز امللك فيصل، خزانة الرتاث: رقم مسلسل 38396.  )3(
العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ448.  )4(

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ448.  )5(
بروكلامن، كارل، املصدر السابق: جـ9، صـ262.  )6(
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نسخه: منه نسخة يف اهلند، رقمها 3/457، ضمن جمموعة بوهار، كلكتا)1(.

السافر«،  »النور  يف  ذكره  »اإلحياء«؛  بفضائل  األحياء  تعريف   ]7/107[
وبروكلامن)2(. وهو يف مدح كتاب »إحياء علوم الدين« أليب حامد الغزايل )ت505هـ/ 

1111م(.
سنة  كتبت  جماميع،   17/3178 قم  األحقاف  مكتبة  يف  نسخة  منه  نسخه: 
كتبت  جماميع،   1/2980 برقم  فيها  وأخرى  ورقة،؛   13 يف  1828م،  1244هـ/ 
سنة 1267هـ/ 1850م، يف 25 ورقة، ضمن جمموعة آل الكاف، وثالثة فيها برقم 
2/2647 جماميع، يف 18 ورقة، ضمن جمموعة آل حييى؛ ورابعة فيها برقم 3/3019 

جماميع، يف 12 ورقة، ضمن جمموعة احلزم؛ وذكره بروكلامن ومل يذكر له نسخًا)3(. 
القاهرة سنة 1306هـ/ 1888م، هبامش كتاب »اإلحياء«،  طبعاته: طبع يف 
ورابعًة  بيدي،  للزَّ املتقني«  ادة  السَّ »إحتاف  هبامش  1893م  1311هـ/  سنة  وأخرى 
باملطبعة األزهرية، سنة 1316هـ/ 1898م، وخامسة باملطبعة امليمنية، سنة 1323هـ/ 
1905م، وسادسة يف دار الكتب العربية للحلبي، سنة 1332هـ/ 1913م، وتلتها 

طبعات أخرى)4(.
* أعامل قامت عىل كتاب »تعريف األحياء«:

برقم  األحقاف  مكتبة  يف  نسخة  منه  جمهول،  ملؤلف  التعريف«،  من  »ملتقط 

بروكلامن، كارل، تاريخ األدب العريب: جـ9، صـ262.  )1(
العيدروس، عبدالقادر، النور السافر: صـ448؛ بروكلامن، املصدر السابق: جـ9، صـ262.  )2(

كام توجد نسخة منه يف مكتبة برلني، رقمها 1713.   )3(
معجم  إليان،  يوسف  رسكيس،  صـ66؛  جـ1،  مطبوع:  هو  بام  القنوع  اكتفاء  إدوارد،  فنديك،   )4(

املطبوعات العربية واملعربة: جـ2، صـ1400، و1410، و1727.
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15/2877، بعنوان: »ما نقل من كتاِب َتعريف األحياء«، يف ورقتني)1(.

التي  الشنيعة  املقالة  عن  مالك  اإلمام  تنزيه  يف  رسالة  عىل  تقريٌظ   ]8/109[  
نسبها إليه من ال خالَق له؛ ذكره يف »النور السافر«)2(، والرسالة من تأليف البسكري، 

وهو مفقود.
ح معارضة بانت سعاد؛ ذكره يف »النور السافر«)3(.  ]9/110[ تقريٌظ عىل رشرْ
واملعارضة لعبدامللك ابن دعسني اليمني )ت 1006هـ/ 1597م(، وهو مفقود مل يتم 

العثور عليه.
السافر«،  »النور  يف  ذكره  األولياء؛  وإمدادات  اإلحياء  جواهر   ]10/111[

واحلبيش)4(.
نسخه:  منه نسخة يف املكتبة اآلصفية بحيدرآباد، رقمها 131.

يف  ذكره  العرشة؛  وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  سرية  يف  اخلرضة  احلدائق   ]11/112[
»النور السافر« قائاًل: »وهو أول كتاب ألفُته، وكان سني إذا ذاَك دون العرشين«)5(، 

مفقود مل يعثر عليه.
نسخه: منه نسخة يف مكتبة األحقاف برقم 4/3099 جماميع، بعنوان »تراجم 

بعض الصحابة«، تقع يف 9 ورقات، ضمن املجموعة املصادرة. 

من مشاهدات الباحث.  )1(
العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، املصدر السابق: صـ449. والبسكري جزائري، تويف بأمحدآباد سنة   )2(

1009هـ/ 1600م. ينظر لرتمجته: العيدروس، املصدر السابق: صـ555.
العيدروس، عبدالقادر، النور السافر: صـ449.  )3(

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ448؛ احلبيش، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ339. وقد   )4(
نسبه احلبيش لوالِده شيخ العيدروس، والصواُب: أنه للمرتَجم.

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، املصدر السابق: صـ448؛ وسامه علويُّ بن أمحَد احلداد: »مناقب   )5(
العرَشة من الصحابة«. ينظر: احلداد، علوي بن أمحد، املواهب واملنن: جـ2، صـ176.
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منظومة  الوثيقة؛ رشح وجيز عىل  العروة  الرشيقة عىل  احلوايش   ]12/113[
»العروة الوثيقة يف اجلمع بني الرشيعة واحلقيقة«، للشيخ حممد بن عمر َبْحَرق، ذكره 

يف »النور السافر«، واحلبيش)1(، وهو مفقود مل يتم العثور عليه.
]13/114[ خدمة السادة آل باعلوي باختصار العقد النبوي؛ ذكره يف »النور 

السافر« وقال: »أرجو أن يوفقني اهلل إلمتامه«)2(، وهو مفقود مل يتم العثور عليه.
]14/115[ الدر الثمني يف بيان املهم من علوم الدين؛ فرغ منه سنة 994هـ/ 

1585م. ذكره يف »النور السافر«)3(.
سنة  كتبت  تصوف،   1619 برقم  األحقاف  مكتبة  يف  نسخة  منه  نسخه: 
1218هـ/ 1803م، يف 52 صفحة، ضمن جمموعة آل الكاف، وأخرى فيها برقم 
1/2982 جماميع، كتبت سنة 1250هـ/ 1834م، يف 60 صفحة، ضمن جمموعة آل 
الكاف، وثالثة يف شبام كتبت سنة 1282هـ/ 1865م، يف 15 ورقة، )ناقصة(؛ ورابعة 
يف احلزم بحرضموت، كتبت سنة 1312هـ/ 1894م، يف 84 صفحة؛ وخامسة يف 
مكتبة بوهار يف كلكتا باهلند برقم 1/453، وسادسة يف املكتبة نفسها برقم 1/454، 

وسابعة يف مكتبة برلني 1844 )4(.
]15/116[ رسالة يف الشفاعة؛ ذكرها بروكلامن)5(.

.)6(
نسخه: منها نسخة يف برلني 2594 

جامع  السابق: صـ210، و448؛ احلبيش، عبداهلل حممد،  املصدر  العيدروس، عبدالقادر بن شيخ،   )1(
الرشوح واحلوايش: جـ2، صـ1171.

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، املصدر السابق: صـ448.   )2(
املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ448؛ بروكلامن، تاريخ األدب العريب: جـ9، صـ260.  )3(

فهرس خمطوطات مكتبة  بروكلامن، كارل، تاريخ األدب العريب: جـ9، صـ260؛ جمموعة مؤلفني،   )4(
األحقاف؛ ومشاهدات الباحث.

بروكلامن، كارل، املصدر السابق: جـ9، صـ260.  )5(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ9، صـ260.  )6(
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]16/117[ رسالة يف مناقب اإلمام البخاري؛ ذكرها بروكلامن)1(.

نسخه: منه نسخة يف يف مدينة كلكتا باهلند، برقم 4/454، جمموعة بوهار)2(.
]17/118[ روح الراح وراح األرواح؛ ذكره بروكلامن)3(.

نسخه: منه نسخة يف مدينة كلكتا باهلند، رقمها 125، ضمن جمموعة بوهار)4(.
ذكره  شعره«،  »ديوان  املستفيض؛  والفيُض  األِريُض  وُض  الرَّ  ]18/119[
يف »النور السافر« وقال: »مجعه بعُض األصحاِب«، واحلبيش)5(. وهو مفقود مل يتم 

العثور عليه.
]19/120[ الروُض النارش فيَمن اسُمه عبدالقادر؛ مما تفرد بذكره بروكلامن، 

وقال عنه: »وأكثر هذا الكتاب عن القرننِي التاسع والعارش«)6(.
نسخه: منه نسخة يف مكتبة الدولة يف برلني برقم 9890 )7(.

البغدادي،  ذكره  السيد حاتم؛  األستاذ  الباسم من روض  الزهر   ]20/121[
وبروكلامن، وصفها األخري قائاًل: »هي مراسالت من بندر سورت وأمحدآباد مع حاتم 

ابن أمحد األهدل يف مدينة املخا، من سنة 998 ـ 1012م«)8(. 
باهلند، برقم 423، وأخرى يف  نسخها: منها نسخة يف مكتبة بوهار يف كلكتا 

العيدروس، عبدالقادر، النور السافر: صـ448؛ بروكلامن، املصدر السابق: جـ9، صـ262.  )1(
العيدروس، عبدالقادر، املصدر السابق: صـ448؛ بروكلامن، املصدر السابق: جـ9، صـ262.  )2(

بروكلامن، كارل، املصدر السابق: جـ9، صـ262.  )3(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ9، صـ262. وقال عقبه: »قارن برلني 9535«.  )4(

احلبيش، مصادر الفكر: صـ339. ونسبه إىل شيخ العيدروس، والصواُب: أنه للمرتَجم.  )5(
بروكلامن، كارل، تاريخ األدب العريب: جـ9، صـ261.  )6(

املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ9، صـ261.  )7(
البغدادي، إسامعيل باشا، إيضاح املكنون: جـ1، صـ616؛ بروكلامن، املصدر السابق: جـ9، صـ260.  )8(
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للبحوث  فيصل  امللك  وثالثة يف مركز  بأملانيا رقمها 7633،  برلني  الدولة يف  مكتبة 

والدراسات االسالمية، بالرياض، برقم  ب 17455-17466، وغريها)1(.
* األعامل التي قامت عىل كتاب »الزهر الباسم«:

»الروض البهيِّ الناعم امللتَقط من الزهر الباسم«، التقطه العالمة السيد عمر بن 
سقاف السقاف )ت 1216هـ/ 1801م(، وهو مفقود مل يتم العثور عليه)2(.

عدن  صاحب  العيدروس  بكر  أيب  الشيخ  قصيدة  عىل  رشح   ]21/122[
السافر«)3(، وبروكلامن يف موضعني،  »النور  ألفه سنة 999هـ/ م، ذكره يف  النونية؛ 
سامه مرًة: »رشح القصيدة النونية يف الوصية«؛ وأخرى: »رشح عىل وصية للفخر أيب 

بكر العيدروس العدين«)4(.
نسخه: منه نسخة يف مكتبة األحقاف برتيم رقمها 3/2982 جماميع، ضمن 
بمكتبة  وثالثة   ،433 رقمها  باهلند  بوهار  مكتبة  يف  وأخرى  الكاف،  آل  جمموعة 

برنستون، بأمريكا، برقم 4012، ضمن جمموعة جاريت)5(.
]22/123[ صدق الوفاء بحق اإلخاء، ذكره يف »النور السافر«، وبروكلامن، 

قائاًل: »هذا الكتاب سرية أمحد بن حممد احلرضمي باجابر«)6(.

بروكلامن، كارل، املصدر السابق: جـ9، صـ260؛ مركز امللك فيصل، خزانة الرتاث: برقم مسلسل   )1(
.119740

احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ530.  )2(
العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ449.  )3(

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ448؛ بروكلامن، كارل، املصدر السابق: جـ7، صـ101، وجـ9،   )4(
صـ262.

بروكلامن، كارل، تاريخ األدب العريب: جـ7، صـ101، وجـ9، صـ262.  )5(
العيدروس، عبدالقادر، النور السافر: صـ449، بروكلامن، كارل، املصدر السابق: جـ9، صـ261.  )6(
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نسخه: منه نسخة يف مكتبة بوهار يف كلكتا باهلند رقمها 2/454، وأخرى يف 

مكتبة الدولة يف برلني بأملانيا برقم 10139 )1(.
]23/124[ عقد الآلل بفضائل اآلل؛ ذكره يف »النور السافر«، وبروكلامن)2(.

نسخه: منه نسخة يف مكتبة بوهار يف كلكتا باهلند 2/453، وأخرى يف مكتبة 
اجلامع الكبري بصنعاء اليمن، برقم 20 سرية)3(.

السافر«،  »النور  يف  ذكره  الطََّلب؛  هنايِة  ح  رشرْ يف  الُقَرب  غايُة   ]24/125[
وبروكلامن)4(.

فيصل  امللك  مركز  يف  وأخرى  3421؛  رقمها  برلني  يف  نسخة  منها  نسخه: 
برقم  الرياض،  يف  سعود  بن  حممد  جامعة  يف  وثالثة   ،1-06097 برقم  بالرياض، 
سنة  كتبت  جماميع،   6/2660 رقمها  برتيم  األحقاف  مكتبة  يف  ورابعة   ،6979
 11 يف  جماميع،   9/1989 برقم  فيها  وخامسٌة  ورقة،   15 يف  1810م،  1226هـ/ 
ورقة، وسادسٌة فيها برقم 1/3178 جماميع، كتبت سنة 1253هـ/ 1837م، يف 7 

ورقات)5(.
طبعته: طبع طبعة حجرية، يف مطبعة عزيز الدكن، بحيدرآباد، سنة 1328هـ/ 
1910م، باهتامم سليامن بن عبداهلل بن ساملني بن مرعي، يف 12 صفحة. ثم عن رشكة 
نفقة  البايب احللبي وأوالده، بمرص، سنة 1352هـ/ 1933م، عىل  مطبعة مصطفى 

بروكلامن، كارل، املصدر السابق: جـ9، صـ261.  )1(
العيدروس، املصدر السابق: ص 448؛ بروكلامن، املصدر السابق: جـ9، صـ261.  )2(

بروكلامن، املصدر السابق: جـ9، صـ261؛ احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر: صـ530.  )3(
العيدروس، عبدالقادر، املصدر السابق: صـ449. بروكلامن، املصدر السابق: جـ9، صـ260.  )4(

فهارس خمطوطات مكتبة األحقاف؛  السابق: جـ9، صـ260؛ جمموعة مؤلفني،  املصدر  بروكلامن،   )5(
مركز امللك فيصل، خزانة الرتاث: برقم مسلسل 9000، و38394؛ ومشاهدات الباحث.
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بسورابايا،  الكربى  النبهانية  املكتبة  أصحاب  أمحد،  وأخيه  نبهان  بن  سعيد  بن  سامل 

إندونيسيا، يف 7 صفحات)1(.
مرزا  الوزير  إىل  أهداه  الكريس؛  آية  تفسري  يف  القديس  الفتح   ]25/126[
شمس الدين، وضمنه 19 بيتًا يف مدحه، ذكره مؤلفه يف »النور السافر«، وبروكلامن، 

والقدوائي)2(.
نسخه: منه نسخة يف مكتبة بوهار، يف كلكتَّا باهلند، رقمها 4/457 )3(.

]26/127[ فتح اهلل اجلواد برشح عذبتني باملطل منها سعاد؛ ذكره مؤلفه يف 
»النور السافر«، وبروكلامن خمترصًا)4(، ومل يتم العثور عىل نسخ منه.

]27/128[ الفتوحات القدوسية يف اخلرقة العيدروسية؛ ذكره مؤلفه يف »النور 
السافر«، وقال إنه مل يؤلف قبَله أمجَع منه)5(، مل يتم العثور عليه.

* أعامل عىل كتاب »الفتوحات القدوسية«:
بن عبدالقادر  للعالمة عبدالقادر بن حممد  القدوسية«،  الفتوحاِت  »نظرُْم   ]1[

احلباين، من علامء اليمن)6(.

من مشاهدات الباحث.  )1(
العريب:  األدب  تاريخ  كارل،  بروكلامن،  صـ449؛  السافر:  النور  شيخ،  بن  عبدالقادر  العيدروس،   )2(
)دهيل،  تفسريين،  عربـی  كـی  ُان  اور  مفرسين  هندوستاين  سامل،  حممد  قدوائي،  صـ261؛  جـ9، 
1430هـ/  ط2،  نئي،  زبان،  أردو  فروغ  برائي  كونسل  قومي  مع  باالشرتاك  دهيل،  جامعة  مكتبة 

2011م(: صـ110.
بروكلامن، كارل، املصدر السابق: جـ9، صـ261. ؛ قدوائي، حممد سامل، املصدر السابق: صـ110.  )3(

العيدروس، عبدالقادر، املصدر السابق: صـ449؛ بروكلامن، املصدر السابق: جـ9، صـ261.  )4(
العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، املصدر السابق: صـ447.  )5(

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ285.  )6(
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]28/129[ قصيدة يف التقوى واالستعداد لآلخرة ورشحها؛ ذكرها بروكلامن، 
قافية  أما  والثاين هلام حرف روي واحد،  اجلزء األول  مثلث،  قائاًل: »شعر  ووصفها 
القسم الثالث فتنظم يف القصيدة كلها، ويدور معنى هذا الشعر عىل أّن معنى احلياة 
عرشة  يف  الشعر  هذا  ورشَح  زاد.  أفضل  والتقوى  الزاد،  هلا  اإلنسان  جيمُع  رحلٌة 

أبواب«)1(.
نسخها: منها نسخة يف مكتبة الدولة يف برلني بأملانيا، برقم 7964 )2(.

]29/130[ القول اجلامع يف بيان العلم النافع؛ ذكره بروكلامن)3(.
نسخه: منه نسخة يف بوهار يف كلكتا باهلند رقمها 2/457، وأخرى يف مكتبة 

الدولة يف برلني برقم )4(9535.
]30/131[ املقالة النافعة والرسالة اجلامعة؛ ذكرها بروكلامن)5(.

نسخها: منها نسخة يف مكتبة بوهار يف كلكتا باهلند برقم 1/457، وأخرى يف 
مكتبة الدولة يف برلني بأملانيا برقم 7633 )6(.

»النور  يف  ذكره  املصطفى؛  مولد  أخبار  من  املصطفى  املنتخب   ]31/132[
السافر«، وبروكلامن)7(.

بروكلامن، كارل، تاريخ األدب العريب: جـ9، صـ260.  )1(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ9، صـ260.  )2(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ9، صـ261.  )3(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ9، صـ261.  )4(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ9، صـ260.  )5(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ9، صـ260.  )6(

املصدر السابق: جـ9،  النور السافر: صـ448، بروكلامن، كارل،  العيدروس، عبدالقادر بن شيخ،   )7(
صـ261.
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نسخه: منه نسخة يف مكتبة الدولة يف برلني بأملانيا رقمها 9535، ونسخة يف 

مكتبة جامعة امللك سعود )الرياض سابقًا(، برقم 6245 )1(.
]32/133[ منح الباري بَخترْم »صحيح البخاري«؛ ذكره يف »النور السافر«)2(. 

وهو مفقود مل يتم العثور عليه.
]33/134[ منظومة يف ستة وعرشين بيتاً؛ ذكرها بروكلامن، ومل يسمها)3(.
نسخها: منها نسخة يف مكتبة الدولة، يف برلني بأملانيا، برقم 1/8161 )4(.

]34/135[ املنهاج إىل معرفة املعراج؛ أمته سنَة 1002هـ/ 1593م، ذكره يف 
»النور السافر«، وبروكلامن)5(.

نسخه: منه نسخة يف مكتبة الدولة يف برلني بأملانيا، برقم 2609 )6(.
]35/136[ موّشح صويف، ذكره بروكلامن)7(.

نسخه: منه نسخة يف مكتبة الدولة يف برلني بأملانيا برقم 3422 )8(.

بروكلامن، كارل، املصدر السابق: جـ9، صـ261؛ مركز امللك فيصل، خزانة الرتاث: برقم مسلسل   )1(
.38405

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ448.  )2(
بروكلامن، كارل، تاريخ األدب العريب: جـ9، صـ260.  )3(

املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ9، صـ260.  )4(
العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، املصدر السابق: صـ448، بروكلامن، كارل، املصدر السابق: جـ9،   )5(

صـ260.
بروكلامن، كارل، املصدر السابق: جـ9، صـ260.  )6(

املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ9، صـ260.  )7(

املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ9، صـ260.  )8(
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]36/137[ النفحة العنربية يف رشح البيتني العدنية؛ ذكره يف »النور السافر«)1(، 

وهو مفقود مل يتم العثور عليه.
اآلخر  ربيٍع   12 يف  أمته  العارش؛  القرن  أخبار  عن  السافر  النور   ]37/138[

1012هـ/ 1603م، وهو من املصادر املهمة يف املكتبة اإلسالمية والعربية.
نسخه: منه نسخة يف يف مكتبة موالنا آزاد، بجامعة عليگرة باهلند، حتت رقم رقم 
املكتبة: H.G.50/32 806، ميكروفيلم: 2/400، بقلم أمحد الّطرينى الدمياطي، 
األحقاف  مكتبة  ورقة؛ وأخرى يف  بمّكة سنة 1093هـ/ 1681م، يف 158  كتبت 
برتيم، رقمها 2206 تاريخ، يف 250 ورقة، ضمن جمموعة بن سهل؛ وثالثة يف مكتبة 
بوهار يف كلكتَّا باهلند برقم 273، ورابعة يف املكتبة اآلصفية بحيدرآباد، رقمها 344/1؛ 
وخامسة فيها برقم 180/3؛ وسادسة فيها برقم 6/205؛ وسابعة يف مكتبة بانكيبور، 
باهلند رقمها 659/12؛ وثامنة يف املتحف الربيطاين برقم 1/937، وتاسعة يف مكتبة 
للبحوث  امللك فيصل  برقم 11/867 )قطعة منه(؛ وعارشة يف مركز  بأملانيا  ليبزج 
والدراسات اإلسالمية بالرياض، برقم 4009-فح؛ وحادية عرش فيه أيضًا برقم ب 
23874-23877؛ وثانية عرش يف مكتبة احلرم املكي، بمكة املكرمة، برقم  105؛ 
النبوي(،  )املولد  املكرمة  برقم 1182؛ ورابعة عرش يف مكتبة مكة  فيها  وثالثة عرش 
برقم 8 تراجم، ومنها صورة يف معهد املخطوطات العربية، بالقاهرة، وخامسة عرش 

يف دار الكتب الوطنية، بتونس، برقم 4398 )2(.
طبعاته: طبع هذا الكتاب ألول مرة يف بغداد بالعراق، سنة 1353هـ/ 1934م، 

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، املصدر السابق: صـ448.  )1(
اهلند:  اإلسالمية  عليگرة  بجامعة  العربية  املخطوطات  فهرس  اإلسالمي،  للرتاث  الفرقان  مؤسسة   )2(
جـ1، صـ339؛ مركز امللك فيصل، خزانة الرتاث: بأرقام مسلسلة 54139، و54707، و99076، 

و113960، و114654؛ ومشاهدات الباحث.
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العلمية،  الكتب  دار  ثم صدر عن  الصفار.  باهتامم حممد رشيد  يف 508 صفحات، 
1421هـ/  سنة  بريوت،  صادر،  دار  عن  ثم  1985م؛  1405هـ/  سنة  بريوت، 
2001م، يف 663 صفحة، عىل يد جمموعة باحثني معتمدين عىل نسخة واحدٍة هي 

نسخة مكتبة األحقاف)1(.
* األعامل التي قامت عىل كتاب »النور السافر«:

]1[ منتخب النور السافر: انتخبه مؤلف جمهول، ومنه نسخة بقسم املخطوطات 
باجلامعة اإلسالمية، باملدينه املنورة، برقم 1/3587.

فاروقي  شاه  الدين  عارف  الدكتور  هبا  قام  األرديــة؛  اللغة  اىل  ترمجته   ]2[
وهو  حيدرآباد.  العثامنية،  باجلامعة  العربية،  اللغة  يف  الربوفيسور  احليدرآبادي، 

مطبوع)2(.
* كتب مشكوك يف نسبتها لعبدالقادر بن شيخ العيدروس:

ع الروي؛ ذكره املحبِّي، وبروكلامن. وعندي توقٌف يف نسبته إليه،  َ ]../..[ املرشرْ
وقد نبه احلبيش إىل خَطأ بروكلامن يف تْسميته ضمن مؤلفاته)3(. 

15 ـ شيخ بن عبدالقادر العيدروس )ت 1051هـ/ 1641م( )4(:
احلرضمي  احلسيني،  باعلوي  العيدروس،  شيخ  بن  عبدالقادر  بن  شيخ  هو 
1589م،  998هـ/  سنة  أباد  بأمحد  ولد  ووفاًة.  مولدًا  السوَريت  اهلندي  أصاًل، 

من مشاهدات الباحث ومطالعاته.  )1(
اطلع الباحث عىل نسخة من هذه الرتمجة يف مكتبة پري حممد شاه، أمحدآباد.  )2(

جـ9،  العريب:  األدب  تاريخ  كارل،  بروكلامن،  صـ18؛  جـ3،  األثر:  خالصة  أمني،  حممد  املحبي،   )3(
)أبوظبي،  العريب،  األدب  تاريخ  يف  بروكلامن  أخطاء  تصحيح  حممد،  عبداهلل  احلبيش،  صـ260؛ 

املجمع الثقايف، 1423هـ/ 2003م(: صـ 344.
مصادر ترمجته: شيخو ميان، هبادر بن أمحد السوريت، حقيقة السورت: صـ41؛ احلسني، عبداحلي =  )4(
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ياخة هبا،  ة حياته يف أمحدآباد، ثم سافر إىل ُسوَرْت وتوىل الشِّ وانتفع بأبيه، والزمه مدَّ
وأجازه عبداهلل بن عبدالرمحن السقاف. تويف سنة 1051هـ/ 1641م، وقيل: سنة 

1096هـ/ 1684م.
16 ـ جعفر الصادق العيدروس )ت 1064هـ/1654م()1(:

هو جعفر الصادق بن عيل زين العابدين بن عبداهلل بن شيخ العيدروس، باعلوي 
احلسيني، الرتيميُّ املولد، اهلنديُّ الوفاة. ولد برتيم سنة 997هـ/ 1588م، وهبا نشأ 
يف حجر أبيه وجده، وأخَذ عنهام، وعن أيب بكر الشيل، وزين بن حسني بافضل، وأيب 
العيدروس،  اهلند يف حياة عمه حممد  إىل  ثم رحل  الدين، وغريهم.  بن شهاب  بكر 
الفارسية واألردية، ومَهر فيهام نظاًم ونثرًا، ثم قَصد  فقَصد ُسوَرْت، والزمه، وأتقَن 
ه شيخ العيدروس، حمتًفى به لدى امللك َعنرْب، وأقام  مدينة أمحدنگر، حيُث كان عمُّ
عنده سنني، إىل وفاته، سنة 1041هـ/ 1631م. ثم عاَد إىل ُسوَرت، فتصدر يف زاوية 
عمه حممد، وأجرى السلطان شاْهِجَهان بن جهانگري )ت 1075هـ/ 1664م()2(، 
عليه ما كانوا جيريه عىل عّمه من اهلباِت والغالل. بل جاء يف بعض املصادر اهلندية: أن 
السلطان شاهجهان، أقطعه موضعًا يسمى )أرومه( من مواضع أمراج من متلعقات 

ابن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ5، صـ539؛ عدة مؤلفني، الشجرة العلوية الكربى، )خمطوط(:   =
جمـ1، ورقة )يب(.

)1( مصادر ترمجته: الشيل، حممد بن أيب بكر، املرشع الروي: جـ2، صـ102، و193، و921؛ املحبي، حممد 
أمني، خالصة األثر: جـ1، صـ482، احلبيش، عيدروس بن عمر، عقد اليواقيت: جـ2، صـ843، 
و948؛ شيخو ميان، هبادر بن أمحد السوريت، حقيقة السورت: صـ40؛ احلسني، عبداحلي بن فخر 
صـ214؛  جـ1،  الشعراء:  تاريخ  حممد،  عبداهلل  السقاف،  صـ511؛  جـ5،  اخلواطر:  نزهة  الدين، 
الزركيل، خري الدين، األعالم: جـ2، صـ120؛ قرييش، زبري أمحد، مشايخ أمحدآباد: صـ364-365؛ 

الكاف، عمر بن علوي، الفرائد اجلوهرية: جـ2، صـ558 ترمجة رقم 889.
احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ5، صـ536.  )2(
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مدينة هبُرْوج من أرض ُگَجرات. كام كان عىل صلة باألمري داراِشُكوه بن شاهجهان 
ينفق  وكان  كام سيأيت.   العربية،  إىل  كتبه  أحد  وترجم  )ت 1070هـ/ 1659م()1( 
عىل زواره وطالبه، ويقوم بشئوهنم، فُعمَرْت به البالد؛ وممن أخَذ عنه، عيدروس بن 
علوي بن أمحد احلبيش، وزيُن بن حممد باحسن احلَُدييل، تويف بُسوَرْت سنة 1064هـ/ 

1654م، وقرب يف مْشهد عمه حممد.
* مؤلفاته:

]1/139[ حتفة األصفياء بتعريب »سفينة األولياء«؛ ذكره احلَسني، والسقاف)2(، 
داَراِشُكوه  األمري  تأليف  فمن  األولياء«،  »سفينة  أصله:  وأما  عليه.  العثور  يتم  ومل 
باللغة الفارسية، فقد طبع يف سنة 1853م)3(، ورتبه عىل أبواب: فباٌب يف ذكر مشايخ 
اجلشتية، يليه: باب يف ذكر مشايخ النقشبندية، يليه: باب يف ذكر مشايخ السهروردية، 
يليه: يف ذكر مشايخ القادرية يليه: باب يف ذكر الصاحلني واألولياء عامة. يليه: باب يف 
ذكر الصاحلات من النساء، بدأهن بأمهات املؤمنني، فبنات رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ثم باقي 

الصاحلات من العرب، فالصاحلات الشهريات من أهل اهلند، وبه ختم الكتاب.

املصدر  الدين،  فخر  بن  عبداحلي  احلسني،  ينظر:  عاملكري.  أورنكزيب  الدين  امللك حميي  إخوة  من   )1(
السابق: جـ5، صـ527؛ وأفردت سريته بالتأليف، وسيأيت ذكر كتابه هذا والتحوالت الفكرية التي 

طرأت عليه يف الباب الثالث، اإلسهامات يف باب التزكية والتصوف.
احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، املصدر السابق: جـ5، صـ511؛ السقاف، عبداهلل بن حممد، تاريخ   )2(

الشعراء احلرضميني: جـ2، صـ11. 
ولكتاب »سفينة األولياء« ترمجة إىل اللغة األردية، قام هبا املولوي حممد عيل لطفي، وطبعت يف كراچي   )3(
ينظر: رمحان  أكاديمي، سنة 1378هـ/ 1959م.  نفيس  الباكستان، وصدرت عن مطبعة  عاصمة 
عيل، تذكرة علامئي هند: صـ607. ومن نسخه اخلطية: نسخة يف مكتبة دار املصنفني، بأعظم گڈه، 
تقع يف 118 ورقة، كتبت سنة 1201هـ/  رقمها ]297/6/29[، حتت تصنيف: كتب تصوف، 

1786م. املصدر: مشاهدات الباحث ومطالعاته.
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ه شيخ العيدروس؛ نقله من العربية  ]2/140[ ترمجة كتاب »العقد النبوي« جلدِّ

إىل الفارسية، ذكره الشيل، والسقاف)1(، ومل يتم العثور عليه.
]3/141[ جزء يف التاريخ؛ ذكره السقاف)2(، ومل يتم العثور عليه.

]4/142[ دوائر يف علم الفرائض؛ ذكره السقاف)3(، ومل يتم العثور عليه.
كتابه  يف  شعره  من  نامذج  وأورد  السقاف)4(،  ذكره  شعر؛  ديوان   ]5/143[

»تاريخ الشعراء احلرضميني«، وأما الديوان بتاممه فلم يتم العثور عليه.
]6/144[ نظٌم يف علم القراءات؛ ذكرها السقاف)5(، مل يتم العثور عليه.

* أعامل قامت عىل »نظم القراءات«:
»رشح نظم القراءات«؛ لسميه حفيد أخيه، جعفر الصادق )الثاين( بن مصطفى 

العيدروس )ت 1142هـ/ 1729م(، سيأيت يف ترمجته.
]7/145[ النفحة الفيضية يف املسائل الفرضية؛ ذكره احلبيش)6(.

سنة  كتبت  فقه،   1113 رقمها  برتيم،  األحقاف  مكتبة  يف  نسخة  منه  نسخه: 
1350هـ/ 1931م، يف 60 ورقة، ضمن جمموعة آل حييى.

الشيل، حممد بن أيب بكر، املرشع الروي: جـ2، صـ194، السقاف، عبداهلل بن حممد، تاريخ الشعراء   )1(
احلرضميني: جـ2، صـ11.

السقاف، عبداهلل بن حممد، املصدر السابق: جـ2، صـ11.  )2(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ2، صـ11.  )3(

املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ2، صـ11..  )4(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ2، صـ81.  )5(

املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ2، صـ11؛ احلبيش، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ315-  )6(
.316
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17 ـ عبدالقادر بن أمحد العيدروس )ت 1108هـ/1696م( )1(:

هو عبدالقادر بن أمحد بن عبداهلل بن شيخ بن عبدالقادر العيدروس)2(، باعلوي 
ه، وتوىل  وَريت. أحُد مشايخ سورت، ولد ونشأ هبا، وأخذ عن جدِّ احلسيني، اهلندي السُّ

الشياخَة بعَده، وتويف يف ُسوَرت سنة 1108هـ/ 1696.
18 ـ أمحد بن عبدالقادر العيدروس )ت 1114هـ/ 1702م()3(:

هو أمحد بن عبدالقادر بن أمحد بن عبداهلل بن شيخ بن عبدالقادر العيدروس، 
مشايخ  من  ووفاًة.  مولدًا  السوريت  اهلندي  أصاًل،  احلرضمي  احلسيني،  باعلوي 
سورت، ولد ونشأ هبا، وأخذ عن أبيه، وتوىل الشياخة بعده، مات يف مجادى األوىل، 

سنَة 1114هـ/ 1702م.
19 ـ عيل بن عبداهلل العيدروس )ت 1131هـ/ 1718م()4(:

َليبية( بن عبداهلل بن شيخ بن عبداهلل  هو عيل بن عبداهلل بن أمحد بن حسني )الصُّ
وريت وفاًة ومدفنًا. ولد ونشأ يف  السُّ الرتيمي مولدًا،  باعلوي احلسيني،  العيدروس، 
بلفقيه، وحممد عمر  باجبري، وأمحد بن عبدالرمحن  تريم، وأخذ عن مجع منهم حممد 

مصادر ترمجته: احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ6، صـ753.  )1(
كذا ورد اسمه يف »الشجرة العلوية« )خمطوط(، ووقع خطأ مطبعي عند احلسني يف »نزهة اخلواطر«   )2(

بحذف اسم أبيه أمحد، فوجب التنبيه.
مصادر ترمجته: شيخو ميان، هبادر بن أمحد السوريت، حقيقة السورت: صـ45؛ احلسني، عبداحلي بن   )3(

فخر الدين، املصدر السابق: جـ6، صـ692.
مصادر ترمجته: الشيل، حممد بن أيب بكر، املرشع الروي: جـ2، صـ221؛ احلبيش، أمحد بن زين، رشح   )4(
العينية: صـ283، و284؛ بن سميط، حممد بن زين، هبجة الزمان: صـ53؛ احلبيش، عيدروس بن 
عمر، عقد  اليواقيت: جـ2، صـ894؛ شيخو ميان، هبادر بن أمحد السوريت، املصدر السابق: صـ45؛ 
احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، املصدر السابق: جـ2، صـ764؛ الكاف، عمر بن علوي، الفرائد 

اجلوهرية: جـ2، صـ551، ترمجة رقم 874.
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علوي  بن  لعبداهلل  صديقًا  وكان  تريم،  مفتي  اخلطيب،  بكر  أيب  بن  وعبداهلل  بافقيه، 
احلداد منذ الصغر، وكانا يسهران عىل املطالعة والقراءة أياَم الطلب. هاجر إىل اهلند، 
ركبه،  ديٍن  ولقضاِء  بحيدرأباد،  أمحد  أخيه  لزيارة  1659م،  1070هـ/  سنة  حوايل 
الشيوخ،  َكن سنواٍت، إىل أن تويف أخوه، فساح يف بالد اهلند، يطلب لقاء  بالدَّ فأقام 
املجددي)1(  الدين  سيف  حممد  رسهند،  بمدينة  1678م،  1089هـ/  سنة  يف  فلقي 

)ت  1099هـ/1687م (، وأخذ عنه الطريقة النقشبندية. 
بينهم،  بقاءه  فأبى أهل ُسوَرْت َرحيله، وطلبوا  العودة إىل تريم،  ثم عزم عىل 
فاتفق  إليهم،  فسار  سورت،  عامل  العيدروس،  حممد  موُت  خلَّفه  الذي  الفراغ  ليسدَّ 
تويل  حول  منازعة  بينهام  فحصلت  العيدروس)2(،  حممد  أقرباء  من  شخص  وصول 
املشيخة يف سورت، فتحول إىل  أورنگ آباد، عند سلطان اهلند، أورنگزيب عاملگري 
)ت 1118هـ/ 1706م()3(، فأكرمه، وطالْت مدُة إقامته عنَده. ثم عاد إلى سورت. 
قال أمحد بن زين احلبيش: »وهو مقيٌم هبا اآلن ]سنة 1124هـ/ 1712م[، عىل حالٍة 
مرضية، وسرية مشهورة، من إطعام الفقراء واملساكني، وإيناس الغرباء واملستضعفني، 
وغري ذلك من األفعال احلميدة، واألخالق املرضية«. تويف بمدينة ُسورت ليلَة 18 

شوال سنة 1131هـ/ 1718م، وهبا دفن.
ينظر: احلبيش، عيدروس بن عمر، عقد اليواقيت: جـ2، صـ896-897؛ احلسني، عبداحلي بن فخر   )1(
الدين، نزهة اخلواطر: جـ5، صـ534. ]تنويه[: الشيخ حممد معصوم، وابنه الشيخ سيف الدين، مها 
شيَخا السلطان أورنگزيب عاملگري، سلطان اهلند الشهري. وممن أخذ عن حممد سيف الدين من أهل 
حرضموت، السيد أبوبكر بن أمحد ابن عقيل السقاف، املدفون بمدينة جدة، الشهري فيها بالعلوي، 
لقيه سنَة 1084هـ/ 1673م. ينظر: احلبيش، عيدروس بن عمر، عقد اليواقيت: جـ2، صـ1010-

1011؛ احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ6، صـ738.
هو شيخ )الرابع( بن عبداهلل )صاحب الشحر(، تويف أبوه يف الشحر سنة 1073هـ/ 1662م، ينظر:   )2(
اجلوهرية: جـ2،  الفرائد  بن علوي،  الكاف، عمر  العينية: صـ284؛  رشح  زين،  بن  أمحد  احلبيش، 

صـ558، ترمجة رقم 887.
احلبيش، أمحد بن زين، املصدر السابق: صـ284؛ وحترف االسم يف املطبوع إىل )أوركشاه(.  )3(
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20 ـ عبداهلل بن عيل العيدروس )ت 1135هـ/ 1722م()1(:

هو عبداهلل بن عيل بن عبداهلل العيدروس، باعلوي احلسيني، ولد برتيم، آخر 
اهلند بعد  العلم، قدم إىل  مجادى اآلخرة سنة 1067هـ/ 1656م، وهبا نشأ وطلب 
هْجرة أبيه إليها، ونزل عليه يف سورت، ولزمه إىل أن تويف، ومل يطل عمره بعد أبيه، 

فتويف يف 15 ربيع األول سنة 1135هـ/ 1722م، ودفن إىل جواره.
21 ـ جعفر الصادق )الثاين( العيدروس )ت 1142هـ/ 1729م()2(:

بن  عبداهلل  بن  عيل  العابدين  زين  بن  املْصطفى  حممد  بن  ادق  الصَّ جعفر  هو 
السوريتُّ وفاًة. ولد برتيم سنة  الرتيمي مولدًا،  باعلوي احلسيني،  العيدروس،  شيخ 
العلامء:  السادة  برتيم،  شيوخه  ومن  وتعلم.  ودرَس  نشأ  وهبا  1082هـ/ 1671م، 
ابنَي حممد  العابدين  الباهر وزين  العيدروس، وأخواه عبداهلل  املصطفى  والده حممد 
مصطفى العيدروس، وعبداهلل بن أمحد بلفقيه،  كام حرض يف جمالس العالمة املجدد 
من  عددًا  ولقي  معاهدها،  ف  وطوَّ اهلند،  إىل  رحل  ثم  احلداد.  علوي  بن  عبداهلل 
شيوخها، منهم حممد سعيد األجيني، وحممد نرص الدين اجلشتي، وحممد صديق بن 
حممد معصوم املجددي. وبعد ذلك التطواف، ألقى عصا تسياره يف مدينة سورت، و 

أكمَل أخذه عن عاملها وشيخها عيل بن عبداهلل العيدروس. 
مصادر ترمجته: احلبيش، أمحد بن زين، رشح العينية: صـ283؛ شيخو ميان، هبادر بن أمحد السوريت،   )1(
حقيقة السورت: صـ45؛ احلسني عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ5، صـ756؛ الكاف، 

عمر بن علوي، الفرائد اجلوهرية: جـ2، صـ552 ترمجة رقم 876.
اليواقيت: جـ2، صـ913، و1002، و1004،  عقد  بن عمر،  احلبيش، عيدروس  ترمجته:  مصادر   )2(
السابق:  املصدر  السوريت،  أمحد  بن  هبادر  ميان،  شيخو  و1020؛  و1018،  و1016،  و1005، 
صـ46؛ الكاف، عمر بن علوي، املصدر السابق: جـ2، صـ559 ترمجة رقم 891؛ السقاف، عبداهلل 
بن حممد، تاريخ الشعراء احلرضميني: جـ2، صـ78، وفيه: أن مولده سنة 1084هـ/ 1673م، وهو 

خمالف للمصادر األصيلة، فوجب التنبيه.
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واإلرشاد،  والدعوة  للَمْشيَخة  تصدر  املذكور،  عيل  السيد  شيخه  وفاة  وبعد 
فأخذ عنه أخوه شيخ بن مصطفى العيدروس، وابنا أخته مصطفى وعيدروس ابنا عمر 
العيدروس، وحسني بن عبدالرمحن العيدروس، وعلوي باعبود، وعبداهلل بن سليامن 
ومراسالت،  أشعار  مدهر،  جعفر  بن  عبداهلل  وبني  بينه  وكانت  وغريهم.  باحرمي، 
إىل  سورت،  يف  آبائه  مقام  عامرًا  يزل  ومل  ومواجيد.  أذواٍق  صاحب  شاعرًا،  وكان 
أن وافته منيته صبح األحد 9 صفر سنة 1142هـ/ 1729م. وأفرد سريته صديقه 

العالمة عبداهلل بن جعفر مدهر باعلوي، بكتاب سامه »اإليفاء«.
* مصنفاته:

احلبيش،  ذكَره  شيوخه،  ثبُت  التلقِّي؛  مدارِج  يف  الرتقِّي  أنموَذُج   ]1/146[
عمر  بن  عيدروس  العالمة  كتب  خزانة  يف  موجودًا  الكتاب  هذا  كان  والسقاف)1(، 
احلبيش )ت 1314هـ/ م(، بداللة نقله عنه، وتلخيصه منه أسامء شيوخ السيد املرتجم، 
ولكن ال وجود له يف هذه األيام، ومل يتم العثور عليه من قبل الباحثني العاملني يف مركز 

النور برتيم، حرضموت، الذين قاموا بفهرسة هذه املكتبة وتصوير حمتوياهتا.
]2/147[ احلكم العلمية امللهمة؛ ذكره السقاف)2(، ومل يتم العثور عليه.

]3/148[ رسالٌة يف علم القراءات؛ ذكرها السقاف)3(، ووصفها بأهنا رشٌح 
العابدين العيدروس، يف علم  أبيه جعفر الصادق )األول( بن زين  عىل منظومة عمِّ 

القراءات. ومل يتم العثور عليها.

تاريخ  حممد،  بن  عبداهلل  السقاف،  صـ1019؛  جـ2،  اليواقيت:  عقد  عمر،  بن  عيدروس  احلبيش،   )1(
الشعراء احلرضميني: جـ2، صـ81.

السقاف، عبداهلل بن حممد، املصدر السابق: جـ2، صـ81.  )2(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ2، صـ81.  )3(
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ُض الآلل؛ ذكره احلبيش، والسقاف)1(، وسامه »عرض الآللئ«،  ]4/149[ عررْ

ووصفه بأنه رشٌح عىل قصيدة لعمر باخمرمة. ومل يتم العثور عليه.
يتم  ومل  السقاف)2(.  ذكره  العيدرويس؛  النظرْم  يف  القدويس  الفتح   ]5/150[

العثور عليه.
م؛ ذكره السقاف)3(، ومل يتم  م عن ما غُمَض عىل الَفهرْ ف الَوهرْ ]6/151[ كشرْ

العثور عليه.
معراُج احلقيقة؛ ذكره احلبيش، و السقاف)4(، ووصفه األخري بأنه   ]7/152[

ح ُصويف أيب بكر العدين العيدروس، ومل يتم العثور عليه. رشٌح عىل موشَّ
22 ـ أبوبكر بن حمسن باعبود )كان حيًّا سنَة 1151هـ/ 1738م()5(:

أبوبكر بن حمسن بن عبداهلل بن أيب بكر، من آل باعبود ذرية السيد حممد  هو 
موىل الدويَلة، باعلوي احلسيني، احلرضمي أْصاًل ومولدًا، اهلندي الُكَجرايت مهاجرًا. 
قال عنه احلسني: »أحد األدباء املشهورين، من أهل اليمن امليمون، قدم اهلنَد، وسكن 

بمدينة سورت«.
احلبيش، عيدروس بن عمر، املصدر السابق: جـ2، صـ1019؛ السقاف، عبداهلل بن حممد، املصدر   )1(

السابق: جـ2، صـ81.
السقاف، عبداهلل بن حممد، املصدر السابق: جـ2، صـ81.  )2(

السقاف، عبداهلل بن حممد، تاريخ الشعراء احلرضميني: جـ2، صـ81.  )3(
املصدر  اليواقيت: جـ2، صـ1019؛ السقاف، عبداهلل بن حممد،  عقد  احلبيش، عيدروس بن عمر،   )4(

السابق: جـ2، صـ81.
مؤلفني،  عدة  صـ684؛  جـ2،  اخلواطر:  نزهة  الدين،  فخر  بن  عبداحلي  احلسني،  ترمجته:  مصادر   )5(
الشجرة العلوية الكربى: جمـ3، ورقة 160، وجه )أ(؛ باعبود، أبوبكر بن حمسن، املقامات النظرية، 
املحقق،  مقدمة  1999م(:  1420هـ/  الثقايف،  املجمع  )أبوظبي،  الحبشي،  حممد  عبداهلل  حتقيق 

صـ15-11.



130
أديبًا  بالدراسة والبحث بحكم كونه  الكتاب  تناولتهم أقالم  الذين  وهو أحد 
هنديًا، ومن املعلوم أنه كان حيًّا سنة 1131هـ/ 1718م، وهي السنة التي أتم فيها 
تأليف كتاب »املقامات النظرية«، قال احلبيش: »عاش يف اهلند ما بني عامي 1120هـ، 
و1135هـ، إن مل يدركه املوُت هبا،ال ندري إذا كان املؤلف قد مكث باهلند حتى آخر 
أيامه، أن أنه غادرها وعاد إىل وطنه، إذ ال يوجد مصدٌر بني أيدينا يدل عىل رجوعه إىل 
حرضموت«)1(. ثم ذكر أن عبدالرمحن بن مصطفى العيدروَس، الذي زار اهلند سنَة 
1151هـ/ 1738م، مل جيد باعبود فيها، بداللِة أنه مل جتر بينهام مساجالٌت أدبية كام 

دارْت بينه وبني عبداهلل بن جعفر مدهر!. 
ا بالدرجة الكافية، فال ندري كم مَكث العيدروُس  وأرى أن هذا الدليل ليس قويًّ

يف اهلند؟ كام أنه ال يلزم من تواجدمها يف اهلند جَرياُن املراسالت األدبية بينهام. 
ولعل الراجَح أنه كان ال يزال حيًا يف تلك السنة، فإن العيدروَس وإن مل يورد 
شيئًا من أدبياته يف كتابه »تنميق األسفار«، الذي ضمنه جمرياته األدبية مع أدباء اهلند، 

إال أنه نقَل بعض شعره يف كتابه اآلخر »مرآة الشموس«.
* مؤلفاته:

]1/153[ ديوان شعره؛ ذكره يف مقدمة »جمموع منظوم ومنثور مدهر«، قائاًل: 
»ومل أكتب ما كتبُته إليه من األشعار، استغناًء بديواين الذي مجعته لنفيس فيام مىَض من 

األعصار«)2(. ومل يتم العثور عليه.
]29/مكرر/2[ جمموع منظوم ومنثور عبداهلل بن جعفر مدهر: مجعه املرتجم، 

وقد سبق ذكره ووصفه يف ترمجة مدهر، ألنه ألصُق به من صاحب الرتمجة.
باعبود، أبوبكر بن حمسن، املصدر السابق: مقدمة املحقق، ص 11 )بترصف(.  )1(

باعبود، أبوبكر بن حمسن، جمموع قصائد مدهر: ورقة 2، وجه )ب(.  )2(
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]3/154[ املقامات النظرية؛ ذكرها بروكلامن، واحلسني. وهي 50 مقامًة، رشع يف 
تصنيفها سنة 1128هـ/1715م، وفرغ منها سنة 1131هـ/ 1718م. وقرظها عبداهلل 

اوي بتاريخ سنة 1161هـ/ 1747م)1(. ابن جعفر مدهر، وحممد بن حييى قابِل اجلدَّ
سنة  كتبت  جماميع،   2928 برقم  األحقاف  مكتبة  يف  نسخة  منها  نسخها: 
1193هـ/ 1778م، بقلم أيب بكر بن عمر باجابر، ومنها صورة يف معهد املخطوطات 
بالكويت، وأخرى بمكتبة عمر بن حممد بن حفيظ برتيم، وثالثة يف املكتبة اآلصفية 
بحيدرأباد، رقمها 1524/2، ورابعة بمكتبة بوهار يف اهلند، رقمها 424، كام ذكر 
بروكلامن، أو 442 كام ذكر أمحد خان، وخامسة يف بيشاور، رقمها 1195، وسادسة 
باهلند، رقمها 1619، وسابعة يف مكتبة مانشسرت يف  يف مكتبة رضا، بمدينة رامبور 

بريطانيا، برقم 702، وثامنة فيها ايضًا برقم 703، مزودة برشٍح)2(.
طبعتها: طبعت عىل احلجر يف مطبعة العلوم، بومباي، سنة 1264هـ/ 1847م، 
وأخرى يف املطبع األتاليق، عىل احلجر أيضًا، باهتامم املرزا إمداد عيل سنة 1292هـ/ 
1875م، يف 70 صفحة، ثم طبعت بتحقيق عبداهلل بن حممد احلبيش، وصدرت عن 

املجمع الثقايف بأبوظبي سنة 1419هـ/ 1999م، يف 317 صفحة)3(.

نزهة  الدين،  فخر  بن  عبداحلي  احلسني،  صـ229؛  جـ9،  العريب:  األدب  تاريخ  كارل،  بروكلامن،   )1(
اخلواطر: جـ2، صـ684. وتقريظ حممد حييى قابل أشار إليه عبدالقدوس األنصاري يف »موسوعة 
جدة«، ووقف الباحث عىل نسخة من »ديوان قابل« نسخة يف مكتبة عارف حكمت باملدينة املنورة، 
رقمها 124 دواوين، يف 194 ورقة. ينظر: األنصاري، عبدالقدوس، موسوعة تاريخ مدينة جدة، 

)جدة، مطابع الروضة، ط2، 1400هـ/ 1980م(: جـ2، صـ606.
باعبود، أبوبكر بن حمسن، املقامات النظرية: مقدمة املحقق، صـ18. واألربع النسخ األخرية ذكرها   )2(
نسخة  يف  املؤلف  اسم  حترف  اهلندية«؛  القارة  شبه  يف  العربية  »اآلداب  كتابه  يف  أمحد  ُزَبيد  الدكتور 
بروكلامن،  ينظر:  )باعبود(!.  من  املحرف  )البعبودي(  من  حتريف  وهو  )البغنودي(،  إىل  مانشسرت 

كارل، تاريخ األدب العريب: جـ9، صـ229.
القارة  شبه  يف  العربية  املطبوعات  معجم  أمحد،  خان،  صـ284؛  القنوع:  اكتفاء  إدوارد،  فنديك،   )3(

اهلندية: صـ62؛ باعبود، أبوبكر بن حمسن، املصدر السابق: مقدمة املحقق، صـ18.
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* أعامل قامت عىل »املقامات النظرية«:

1882م(،  1300هـ/  )ت  املجليشهري  شكور  حممد  تأليف  رشُحها؛   ]1[
ذكره عبداحلي احلسني، ومل يذكر له نسخًا)1(.

]2[ رشٌح؛ تأليف جمهول، منه نسخٌة يف مكتبة مانشسرت، بإنجلرتا، رقُمها 703، 
ذكَرها بروكلامن)2(.

23 ـ زين بن عبدالرمحن عيديد )ت 1154هـ/ 1741م( )3(:
أصاًل،  الرتيمي احلرضمي  احلسيني،  باعلوي  عبدالرمحن عيديد،  بن  زين  هو 
يف  وحل  أرسته،  من  اهلند  إىل  قادم  أول  والده  كان  ووفاًة.  مولدًا  السوريت  اهلندي 
مدينة سورت وهبا تويف، فقام املرتجم بعد وفاة أبيه فتوىل الشياخة يف زاويته، وأصبح 
أحَد املشايخ املشهورين يف عرصه، وحصل له قبوٌل عظيم لدى املسلمني يف سورت 

ونواحيها، وكانت وفاته يف سورت سنة 1154هـ/1741م.
24 ـ عيل بن حممد العيدروس )ت 1159هـ/ 1745م( )4(:

بن حممد  السقاف   بن عبدالرمحن  بن عبداهلل  بن حممد  العابدين  هو عيل زين 
العيدروس، باعلوي احلسيني، الرتيمي املولد، السوريت الوفاة واملدفن. ولد برتيم سنة 
1096هـ/ 1684م، وهبا نشأ، وأخذ عن أبيه حممد، ثم قدم إىل ُسورت، وتأهل هبا، 

احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ7، صـ1096؛ املؤلف السابق، الثقافة اإلسالمية   )1(
يف اهلند: صـ53. 

بروكلامن، كارل، تاريخ األدب العريب: جـ9، صـ229.  )2(
مصادر ترمجته: شيخو ميان، هبادر بن أمحد السوريت، حقيقة السورت: صـ52؛ احلسني، عبداحلي بن   )3(

فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ5، صـ723.
مصادر ترمجته: شيخو ميان، هبادر بن أمحد السوريت، حقيقة السورت: صـ46؛ احلسني، عبداحلي بن   )4(

فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ5، صـ765؛ عدة مؤلفني، الشجرة العلوية الكربى: جمـ1، ورقة )يا(.
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وتوىل مشيخة زاوية جّده حممد العيدروس، وكان منصب التدريس واإلرشاد يف هذه 
ه زمنًا طوياًل، وبعد قدوم املرتَجم عمر املقام والزاوية،  الزاوية قد شغر بعد وفاة جدِّ
وحصل له قبوٌل عند أهل البلدة، وَوجاهة عند أمرائها، وتويف هبا 9 ربيع األول سنة 

1159هـ/ 1745م.
25 ـ  حممد بن عبداهلل العيدروس )ت 1183هـ/ 1769م()1(:

العيدروس،  شيخ  بن  عبداهلل  بن  العابدين  زين  عيل  بن  عبداهلل  بن  حممد  هو 
باعلوي احلسيني، اهلندي السوريت مولدًا ووفاًة. كان من أعيان مدينة سورت، وأحد 
الرجال املعروفني بالصالح والفضل. ذكره رفيُع الدين املرادآبادي )ت 1223هـ/ 
1809م( يف رحلته، وقال عنه: »السيد حممد بن السيد عبداهلل بن السيد زين العابدين، 
من أحفادهم، وهو بيننا اليوم، يعيُد ذكَرى أسالفِه املاضني، يف مكارم أخالقه، وحْسِن 
أنه توىل شياخة  بالفارسية:  سريته«)2(. ونقل احلَسني عن كتاب »احلديقة األمحدية« 

مقام أجداده يف ُسوَرت، وكانت وفاته هبا سنة 1183هـ/ 1769م.
26 ـ عيل بن حممد العيدروس )ت 1193هـ/ 1778م()3(:

َليبية(  هو عيل بن حممد بن عبداهلل بن عيل بن عبداهلل بن أمحد بن حسني )الصُّ
العيدروس، باعلوي احلسيني، السوريت مولدًا، املدين وفاًة. ولد بمدينة سورت، وهبا 
املعروفني  املشايخ  أحد  وكان  جّده،  زاوية  يف  بعده  وتصدر  أبيه)4(،  عن  وأخذ  نشأ، 

مصادر ترمجته: املرادآبادي، رفيع الدين، الرحلة اهلندية: صـ34؛ شيخو ميان، هبادر بن أمحد السوريت،   )1(
املصدر السابق: صـ47؛ احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، املصدر السابق: جـ6، صـ798.

املرادآبادي، رفيع الدين، املصدر السابق: صـ34.  )2(
مصادر ترمجته: شيخو ميان، هبادر بن أمحد السوريت، حقيقة السورت: صـ47؛ احلسني، عبداحلي بن   )3(

فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ6، صـ765؛ عدة مؤلفني، الشجرة العلوية: جمـ1، ورقة )يح(.
تويف برتيم سنة 1183هـ/ 1769م. ينظر: عدة مؤلفني، املصدر السابق: جمـ1، ورقة )يح(.  )4(
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ربيع  يف 17  املنورة  باملدينة  منيته  ووافته  والزيارة،  للحج  رحل  والصالح،  بالفضل 

اآلخر سنة 1193هـ/ 1778م.
27 ـ عبداهلل بن عيل العيدروس )ت 1198هـ/ 1783م( )1(:

حممد  بن  السقاف  عبدالرمحن  بن  عبداهلل  بن  حممد  بن  عيل  بن  عبداهلل  هو 
العيدروس، باعلوي احلسيني، احلرضمي أصاًل، السوريت مولدًا ووفاًة. ولد يف سورت 
سنة 1131هـ/ 1718م، وهبا نشأ، وأخذ عن أبيه عيل)2(، وتوىل مشيخة زاوية جده 
بعد وفاته واستقل هبا نحو أربعني سنة، وصف بأنه كان أحد رجال العلم والطريقة، 

وبسورت كانت وفاته يف 4 ربيع األول سنة 1198هـ/ 1783م.
28 ـ إبراهيم بن سامل احلداد )ت حوايل 1200هـ/ 1785م()3(:

الرتيمي  باعلوي احلسيني،  إبراهيم بن سامل بن عبداهلل بن علوي احلداد،  هو 
مولدًا، السوريت وفاًة. مولده بمدينة تريم، وهبا نشأ، وأخذ عن أبيه سامل )ت 1165هـ/ 
1751م(، وعن عمه احلسن )ت 1188هـ/ 1774م(، وصفه قريبه علوي بن أمحد 
»صحيح  حيَفظ  يكاد  ثًا،  حمدِّ جلياًل  رجاًل  كان  بأنه  1232هـ/1816م(  )ت  احلداد 
البخاري«، نفع اهلل به خالئَق يف اهلنِد، تويف يف ُسوَرْت حوايل سنة 1200هـ/ 1785م.

29 ـ حسني بن حممد العيدروس )ت 1212هـ/ 1797م()4(:
هو حسني بن عيل بن حممد بن عبداهلل بن عيل بن عبداهلل )الصليبية( العيدروس، 

مصادر ترمجته: شيخو ميان، هبادر بن أمحد السوريت، املصدر السابق: صـ48؛ احلسني، عبداحلي بن   )1(
فخر الدين، املصدر السابق: جـ6، صـ756؛ عدة مؤلفني، املصدر السابق: جمـ1، ورقة )يا(.

تويف سنة 1159هـ/ 1745م. ينظر: عدة مؤلفني، املصدر السابق: جمـ1، ورقة )يح(.  )2(
مصادر ترمجته: احلداد، علوي بن أمحد، املواهب واملنن: جـ2، صـ20.  )3(

مصادر ترمجته: شيخو ميان، هبادر بن أمحد السوريت، حقيقة السورت: صـ48؛ احلسني، عبداحلي بن   )4(
فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ7، صـ955؛ عدة مؤلفني، الشجرة العلوية: جمـ1، ورقة )يز(.
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باعلوي احلسيني، احلرضمي أصاًل، السوريت مولدًا، الُبوْمبائي وفاًة. ولَد يف سورت، 
وتوىل مشيخة زاوية جده بعد وفاة أبيه، وكانت وفاته يف مدينة بومباي سنة 1212هـ/ 

1797م.
30 ـ عبداهلل حممد احلداد )ت 1217هـ/ 1802م()1(:

مولدًا،  احلرضمّي  احلسيني،  باعلوي  احلداد،  عبداهلل  بن  حممد  بن  عبداهلل  هو 
وريت وفاًة، قدم إىل سورت من حرضموت، وأقام هبا، ُوصف بأنه أحد املشايخ  السُّ
املشهورين يف عرصه، وكانت وفاته يف سورت يف 12 شوال سنة 1217هـ/ 1802م.

31 ـ عبداهلل بن زين عيديد )ت 1220هـ/ 1805م()2(:
هو عبداهلل بن زين بن عبدالرمحن عيديد، باعلوي احلسيني، احلرضمي أصاًل، 
السوريت مولدًا ووفاًة، كان من مشايخ سورت، وتويف هبا يف 25 مجادى اآلخرة سنة 

1220هـ/1805م.
32 ـ أمحد باعكظة )ت 1225هـ/ 1810م()3(:

هو الشيخ أمحد باعكظة، احلرضمي األصل، السوريت املولد والوفاة. ولد بمدينة 
سورت، وهبا تعلم ونشأ. ومن شيوخه عبداهلل شاه احلسيني الالهوري ثم السوريت)4(، 
مصادر ترمجته: شيخو ميان، هبادر بن أمحد السوريت، املصدر السابق: صـ52؛ احلسني، عبداحلي بن   )1(

فخر الدين، املصدر السابق: جـ7، صـ1031.
مصادر ترمجته: شيخو ميان، هبادر بن أمحد السوريت، املصدر السابق: صـ52؛ احلسني، عبداحلي بن   )2(

فخر الدين، املصدر السابق: جـ7، صـ1029.
مصادر ترمجته: شيخو ميان، هبادر بن أمحد السوريت، املصدر السابق: صـ53؛ احلسني، عبداحلي بن   )3(

فخر الدين، املصدر السابق: جـ7، صـ997-996.
السوريت،  أمحد  بن  هبادر  ميان،  شيخو  ينظر:  1792م.  1207هـ/  سنة  السوريت  شاه  عبداهلل  تويف   )4(

املصدر السابق: صـ53؛ احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، املصدر السابق: جـ7، صـ1032.
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ج  وخترَّ الطلب،  يف  وجدَّ  الشعر،  وقرض  والبالغة  األدب  يف  برز  حتى  مدة،  الزمه 
ُگَجرات، وكانت وفاته يف 17 مجادى  هْبْرَوج من أرض  َويل قضاَء مدينة  بالشيوخ. 

اآلخرة سنة 1225هـ/ 1810م. وله ولدان عاملان، مها: عبدالقادر)1(، وإبراهيم.
33 ـ أمحد بن احلسني العيدروس )ت 1241هـ/1825م()2(:

َليبية(  هو أمحد بن احلسني بن عيل بن حممد بن عبداهلل بن عيل بن عبداهلل )الصُّ
يف  ولد  ووفاًة.  مولدًا  وريت  السُّ أصاًل،  احلرضمي  احلسيني،  باعلوي  العيدروس، 
َة شعبان سنة 1241هـ/ 1825م. سورت، وتوىل شياخة زاوية جده بعد أبيه، تويف غرَّ

34 ـ حممد بن عبداهلل العيدروس )ت 1256هـ/ 1840م()3(:
هو حممد بن عبداهلل بن عيل زين العابدين بن حممد بن عبداهلل بن عبدالرمحن 
مولدًا  السوريت  أصاًل،  احلرضمي  احلسيني،  باعلوي  العيدروس،  حممد  بن  السقاف 
أبيه،  ووفاًة. ولد بسورت يف 7 مجادى األوىل سنة 1171هـ/ 1757م، وأخذ عن 
وخلفه يف منصب اإلرشاد يف زاوية جّدهم، واستقل باملشيخة ثامنيًا ومخسني سنة، إىل 

أن تويف سنة 1256هـ/ 1840م.
35 ـ شيخ بن حممد العيدروس )ت 1268هـ/ 1851م()4(:

باعلوي  العيدروس،  العابدين  زين  عيل  بن  عبداهلل  بن  حممد  بن  شيخ  هو 
أبيه،  عن  وأخذ  بُسورت،  ولد  ووفاًة.  مولدًا  السوريت  أصاًل،  احلرضمي  احلسيني، 

احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ7، صـ1026.  )1(
مصادر ترمجته: شيخو ميان، هبادر بن أمحد السوريت، حقيقة السورت: صـ49؛ احلسني، عبداحلي بن   )2(

فخر الدين، املصدر السابق: جـ7، صـ899.
مصادر ترمجته: شيخو ميان، هبادر بن أمحد السوريت، املصدر السابق: صـ50؛ احلسني، عبداحلي بن   )3(

فخر الدين، املصدر السابق: جـ7، صـ1084.
مصادر ترمجته: احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، املصدر السابق: جـ7، صـ989.  )4(
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واستقل بمشيخة زاوية جده من بعد وفاة أبيه، إىل أن تويف سنة 1268هـ/ 1851م.

36 ـ عيل بن إبراهيم باعكظة )ت 1269هـ/ 1852م()1(:
هو عيل بن إبراهيم بن القايض أمحد باعكظة، احلرضمي أصاًل، السوريت مولدًا 
ووفاًة. ولد ونشأ بسورت، وقرأ عىل والده، وكان عاملًا جلياًل. تويف سنة 1269هـ/ 

1852م.
37 ـ حممد بن أمحد العيدروس )ت 1276هـ/ 1859م()2(:

عبداهلل  بن  عيل  العالمة  بن  عبداهلل  بن  عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  بن  حممد  هو 
العيدروس )الصليبية(، باعلوي احلسيني، السوريت مولدا ووفاًة. ولد يف سورت يف 
4 ربيع األول سنة 1205هـ/ 1790م، وهبا نشأ وأخذ عن أبيه، وخلفه يف شياخة 
زاوية جده بعد موته سنة 1241هـ/ 1825م، إىل أن وافته منيته يف 23 ذي القعدة 

سنة 1276هـ/ 1859م.
38 ـ حممود بن عبدالقادر باعكظة )ت 1286هـ/ 1869م( )3(:

هو حممود بن عبدالقادر بن القايض أمحد باعكظة، احلرضمي أصاًل، الكجرايت 
السوريت مولدًا ووفاًة. ولد بمدينة سورت، وهبا نشأ، وقرأ العلم عىل عمه إبراهيم بن 
بالتجارة.  اشتغاله  الفقه واألصول والعربية، مع  املربزين يف  العلامء  أمحد، وكان من 

تويف غرة ربيع األول سنة 1286هـ/ 1869م.

مصادر ترمجته: شيخو ميان، هبادر بن أمحد السوريت، حقيقة السورت: صـ53؛ احلسني، عبداحلي بن   )1(
فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ7، صـ1039.

مصادر ترمجته: شيخو ميان، هبادر بن أمحد السوريت، املصدر السابق: صـ50؛ احلسني، عبداحلي بن   )2(
فخر الدين، املصدر السابق: جـ7، صـ1080.

املصدر  احلسني،  صـ53؛  السابق:  املصدر  السوريت،  أمحد  بن  هبادر  ميان،  شيخو  ترمجته:  مصادر   )3(
السابق: جـ8، صـ1107.
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املبحث الثاين
أعالم احلضارمة يف بومباي

مدينة بومباي، من املدن املهمة والشهرية الواقعة عىل الساحل اهلندي الغريب، 
وكانت يف الزمن القديم َفْرَضًة، أي ميناًء صغريًا، مل تكن تذكر أمام املوانئ الكبرية مثل 
سورت، وَكنباية، ثم أصبح هلا شأن يف العصور األخرية، خصوصًا عقب االستقالل 

يف سنة 1367هـ/ 1948م، فأصبحت عاصمًة لوالية مهاراْشرتا)1(.
39 ـ إبراهيم باعكظة )ت 1282هـ/ 1865م()2(:

هو إبراهيم بن أمحد باَعْكَظة، احلرضمي أصاًل، السوريت مولدًا ووفاًة. ولد ونشأ 
بمدينة سورت، وقرأ عىل أبيه وغريه، ثم ويل اخلطابة يف اجلامع الكبري بمدينة بومباي، 
العلامء.  الزمان، وأخَذ عنه كثرٌي من  دية، وأفاَد مدًة من  ودرس هبا يف املدرسة املحمَّ
سورت،  يف  تويف  الكجرايت)3(.  نوراهلل  بن  عبداهلل  سورت:  مدينة  يف  تالمذته  ومن 
مصنف  العيدروس  حممد  مقربة  يف  ودفن  1865م،  1282هـ/  سنة  رجب   27 يف 

»اإليضاح«.

احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، اهلند يف العهد اإلسالمي: صـ321.  )1(
مصادر ترمجته: شيخو ميان، هبادر بن أمحد السوريت، حقيقة السورت: صـ54؛ احلسني، عبداحلي بن   )2(

فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ7، صـ889-888.
تويف سنة 1283هـ/ 1866م. احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، املصدر السابق: جـ7، صـ1031.  )3(
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* مصنفاته:

]1/155[ حتفة اإلخوان؛ كتاٌب يف الفقه الشافعي، ذكره احلسني)1(، ومل يتم 
العثور عليه. 

]2/156[ نعم االنتباه؛ ذكره احلسني)2(، ومل يتم العثور عليه.
40 ـ عبداحلميد باعكظة )ت 1303هـ/ 1886م()3(:

هو عبداحلميد بن إبراهيم بن أمحد باعكظة، احلرضمي أصاًل، السوريت مولدًا، 
البومبائي وفاًة. ولد ونشأ بمدينة سورت، وقرأ العلم عىل والده إبراهيم، وغريه. ثم 
دية يف بومباي، واخلطابَة يف اجلامع الكبري، خلفًا لوالده.  ويل التدريس يف املدرسة املحمَّ
س يف بومباي مدًة طويلة، وهبا  وكان صاحب يد طوىل يف علم الفرائض واحلساب، درَّ

تويف يف العارش من رمضان سنة 1303هـ/ 1886م، ودفن بمقربة سونابور.
41 ـ عبدالقادر بن حممود باعكظة )ت بعد 1308هـ/1890م()4(:

أصاًل،  احلرضمي  باعكظة،  أمحد  بن  عبدالقادر  بن  حممود  بن  عبدالقادر  هو 
البومبائي وفاًة. ولد بمدينة سوَرت)5(، ونشأ يف بيت علم وفضل.  السوريت مولدًا، 

احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، املصدر السابق: جـ7، صـ889.  )1(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ7، صـ889.  )2(

مصادر ترمجته: شيخو ميان، هبادر بن أمحد السوريت، حقيقة السورت: صـ54؛ احلسني، عبداحلي بن   )3(
فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ8، صـ1266.

مصادر ترمجته: شيخو ميان، هبادر بن أمحد السوريت، املصدر السابق: صـ54؛ احلسني، عبداحلي بن   )4(
الفكر اإلسالمي يف  مصادر  السابق: جـ8، صـ1026؛ احلبيش، عبداهلل حممد،  املصدر  الدين،  فخر 

اليمن: صـ294.
والد  ألن  مستحيل،  وذلك  )رَقاًم(،  1875م  1293هـ/  سنة  مولده  أن  اخلواطر«:  »نزهة  يف  وقع   )5(

املرتجم تويف سنة 1286هـ/ 1869م!. فلعل الصواب: سنة 1263هـ/ 1846م.
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طلب العلم عىل والده، وأخذ احلديث عن الشيخ حممد بن عبدالعزيز املجليشهري)1(، 
ثم عاد من احلرمني وتوطن  ملا حج سنة 1308هـــ/1890م،  وعن علامء احلرمني 

بومباي وهبا تويف.
* مصنفاته:

]1/157[ حتفة املشتاق يف أحكام النكاح واإلنفاق؛ ذكره احلسني)2(، مفقود مل 
يعثر عليه.

احلسني)3(،  ذكره  بالتكفري؛  املسلم  عىل  اجرتأ  من  إىل  الفقري  حتفة   ]2/158[
مفقود مل يعثر عليه.

* * *

تويف سنة 1320هـ/ 1902م. احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، املصدر السابق: جـ8، صـ1343.  )1(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ8، صـ1026.  )2(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ8، صـ1026.  )3(
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الفصُل الرابع
أعالُم احلَضارمِة يف وَسط اهلند 

َكن، ووالية مهاراشرتا. فأما أرض الدكن، فهي  وسط اهلند يشَمُل: أرض الدَّ
وبات، أكربها: صوبة  عبارة عن هضبة واسعة مرتامية األطراِف، وتضم عددًا من الصَّ
حيَدرآباد، وصوبة بيجاپور. وأشهر مدهنا وحوارضها الكبرية: حيدرآباد، وبيجاپور، 
تربة  ومتتاز  وغريها،  وبْلَگام،  وأمحدنگر،  وبنگلور،  وپونا،  وناگپور،  آباد،  ودولت 
َكن العالمة املؤرخ  ن باخلصوبة والغنى والتنوع الزراعي)1(. وقد زار أرض الدَّ الدكَّ
احلرضمي، السيد حممد بن أيب بكر الشيل )ت 1093هـ/ 1681م( فوصفها بقوله: 
األمطار  كثرُي  اهلواء،  حَسُن  والقالع،  احلصون  كثرُي  اهلنِد،  أقاليم  من  عظيٌم  »إقليٌم 
واألهنار والبساتني. أعدُل األقطار، وفيه حصوٌن وقالٌع يف غاية االستحكاِم واإلتقان، 
وكل قرْصٍ شامٍخ، له رشٌف يف السامء باِذخ، حتاكي األهراَم يف إحكام البنياِن، عاليُة 
مشحونٌة  وقالُعها  املونِقة،  والَغيضُة  املوِرَقُة،  وضة  الرَّ وهي  امء.  السَّ ُتَسامي  البناِء، 

بآالِت احلْرِب، واملدافِع الكبار«)2(. 
من  كثري  يف  احلضارمة  وتوفر  بلداهنا،  وتباعد  املنطقة،  هذه  التساع  ونظرًا 

حوارضها، قسم هذا الفصل إىل أربعة مباحث:

احلسني، عبداحلي بن فخرالدين، اهلند يف العهد اإلسالمي: صـ 99، و100، و117، و119.  )1(
الشيل، حممد بن أيب بكر، عقد اجلواهر والدرر: صـ180-179.  )2(
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املبحث األول: أعالم احلضارمة يف بيجاپور.

املبحث الثاين: أعالم احلضارمة يف دولت آباد.
املبحث الثالث: أعالم احلضارمة يف بلَگام.

املبحث الرابع: أعالم احلضارمة يف حيدرآباد.

املبحث األول
أعالم احلَضارمة يف بيجاپور

مدينة بيَجاپور، من املدن التارخيية الَعريقة يف اهلند، كانت فيام مىض قرية صغرية، 
فقام امللك يوسف عادل شاه بتمصريها أواخر القرن التاسع اهلجري/اخلامس عرش 
امليالدي، وبنى هبا قلعة حصينة سنة 900هـ/ 1494م، وتناوب عىل حكمها أبناؤه 
الذين عرفوا يف تاريخ اهلند بامللوك الدولة العادلشاهية، واشتهر منهم امللك عيل عادل 
شاه، وابُن أخيه إبراهيم عادل شاه، وكان آخرهم امللك اإلسكندر بن عيل ابن إبراهيم 
عادل شاه، الذي زاَل ملُك هذه الدولة عىل يده، وسبب ذلك: أن إسكندر ويل امللك 
فانتهز  الوزراء،  به  فتالعب  سنوات،  مخس  عمره  وكان  1675م،  1087هـ/  سنة 
الفرصة أورنگزيب عاملگري، سلطان دهيل املغويل، فأخذها منهم عنوًة سنة 1097هـ/ 

1685م)1(. 
من  بيشء  حيتفظون  كانوا  أهنم  بيجاپور،  ملوك  مآثر  من  املؤرخون  ذكره  ومما 
اشتهروا  فقد  العرب؛  ملسلمي  ضيافاهتم  ومنها  بتعظيمها،  وهيتمون  النبوية،  اآلثار 
بإقامتهم ضيافًة عامًة لُعموم مسلمي العرِب، ليلة كل مجعة واثنني)2(. وكانوا يعتنون 

احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، اهلند يف العهد اإلسالمي: صـ 117-118، و262.  )1(
الشيل،، حممد بن أيب بكر، عقد اجلواهر والدرر: صـ180.  )2(
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بإحياء بالليايل الفاضلة، كليلة العيديِن، وليلة عاشوراء، واملولد، واملعراج، والنصف 
النبوية،  املدائح  وإنشاد  القرآِن،  وتالوة  بالذكِر  حييوهنا  رمضان،  وليايل  شعبان،  من 
ون هلم األسمطة  اء، والكرباء والفقراء، ويمدُّ وجيتمع عندهم العلامء والصلحاء والُقرَّ

العظيمة)1(. 
الشيل  بكر  أيب  بن  حممد  احلرضمي،  خ  واملؤرِّ العامل  ازدهارها،  أوج  يف  زارها 
ووصف  اهلند،  بالد  أحسِن  من  بأهنا  فوصفها  1681م(،  1093هـ/  )ت  باعلوي 
املوضع الذي كانت حتفُظ فيه اآلثار النبوية بأنه »حمكم البنياِن، حتته بركة كبرية، خفيفة 
املاِء العذب، لطيفة اهلواء الرطب، وبستان معروُف األشجار، مونق الثامر، وهو منتزه 
بديعّي حَسٌن، ويف هذا املكان خزانٌة من اخلَشِب، وعليه ستوٌر، وداخل اخلزانة قبضٌة 

من ذهٍب، فيها من اآلثار الرشيفة، أعني آثار النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، شعراٌت من شعره ملسو هيلع هللا ىلص«)2(. 
أمر طيب،  النبوية  املآثر  الشعائر اإلسالمية، وتكريم  املحافظة عىل  الشك أن 
ولكن هذا وحده ال يكفي حلفظ هيبة الدولة ومحايتها من السقوط واالهنيار. فاملؤرخ 
الشيل مع إعجابه بحضارة تلك الدولة، مل يفته أن يالحظ تغري سياسة ملوكها وميلهم 
إىل الدعة وجماملة امللوك لألمراء وذوي النفوذ وعدم حماسبتهم، مما كان سببًا لضياع 
رؤساَء  اختذوا  أهنم  بسبِب  واضمحالل  تغري  الديار  هلاتيك  »حصل  فقال:  ملكهم، 
ُجَهالء«)3(، فناهلا ما نال غريها من الدول، فاضمحلت وتالشت، وهلل األمر من قبل 

ومن بعد.

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ180.  )1(
الشيل،، حممد بن أيب بكر، عقد اجلواهر والدرر: صـ180.  )2(

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ180-179.  )3(
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* فمن أعالم احلضارمة يف بيجاپور:

42 ـ أبوبكر بن حسني بلفقيه )ت 1074هـ/ 1663م()1(:
الرتيمي  احلسيني،  باعلوي  بلفقيه،  الرمحن  عبد  بن  حسني  بن  بكر  أبو  هو 
احلرضمي مولدًا، اهلندي هجرًة، البيجاپوري وفاًة ومدفنًا. ولد برتيم، وحفظ القرآن، 
زين  وولده  العيدروس،  شيخ  بن  وعبداهلل  بلفقيه،  حسني  بن  أمحد  أخيه  عن  وأخذ 
العابدين، وعبدالرمحن بن شهاب الدين،، ويف حلج أخذ عن السيد عبداهلل بن عيل، 
نزيل الَوْهط. ثم رحَل إىل اهلند يف مقتبل عمره، وأخذ عن حممد بن عبداهلل العيدروس، 
يف  عنرب  امللك  قصد  1620م،  1030هـ/  سنة  موته  وبعد  والزمه،  سورت،  ببندر 
أمحدنگر)2(، وأقاَم عنده إىل أن مات سنة 1035هـ/ 1625م، فعندها شدَّ ِرَحاله إىل 
بيَجاپور، واتصل بُسلطاهنا حممود عادل شاه )ت 1067هـ/ 1656م(، فجعله من 
العلم،  انترش صيته، فقصَده طالب  الوجه،  خاصته، واستقرَّ هبا. وكان كرياًم، طْلَق 
بيَجاپور كانت وفاته سنة 1074هـ/ 1663م، ودفن بمقربة السادة احلضارمة  ويف 

املشهورة هبا.
43 ـ عمر بن عيل باعمر )ت 1063هـ/ 1652م()3(:

هو عمر بن عيل بن عبد اهلل بن عيل باعمر، باعلوي احلسيني، احلرضمي أصاًل، 

مصادر ترمجته: املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ312؛ احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة   )1(
اخلواطر: جـ2، صـ465.

ها يف سنة 900هـ/ 1494م، امللك أمحد نظام شاه البحري )ت 914هـ/ 1508م(،  هذه املدينة مرصََّ  )2(
العهد اإلسالمي:  اهلند يف  الدين،  ينظر: احلسني، عبداحلي بن فخر  وهي قريبة من پونا وأمحدآباد، 

صـ100، و262.
مصادر ترمجته: الشيل، حممد بن أيب بكر، عقد اجلواهر: صـ281؛ املحبي، حممد أمني، خالصة األثر:   )3(

جـ3، صـ219؛ احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ5، صـ593.
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ولد يف ظفار سنة 1002هـ/ 1593م،  وفاًة ومدفنًا.  البيجابوري  مولدًا،  الظَّفاري 
به. وأخذ  باعمر، وانتفع  ابن عمه عقيل بن عمران  ونشأ يف حجر والده، وصحب 
عن عبداهلل بن عيل نزيل الَوْهط، وأمحد بن عمر العيدروس يف عَدن، وعمر بن عبد 
الرحيم البرصي، وأمحد بن إبراهيم عالن بمكة، وصَف بالزهد والتْقَوى. دَخل اهلند، 
بأيب بكر بن حسني  فيها  بيجاپور، واجتمع  سنة 1062هـ/ 1651م، وقصد مدينة 
بلفقيه، وهبا كانت وفاته عقَب مرٍض أمل به، يف شعبان سنة 1063هـ/ 1652م، ودفن 

يف مقربة السادة.
44 ـ عبداهلل بن زين بافقيه )ت حوايل 1065هـ/ 1654م( )1(:

هو عبداهلل بن زين بن عبدالرمحن بافقيه، باعلوي احلسيني، الرتيمي احلرضمي 
»اجلزرية«،  ومتن  القرآن،  فحفظ  برتيم،  ولد  ومدفنًا.  وفاًة  البيجاپوري  مولدًا، 
بحْفظه  يرضب  وكان  و»اإلرشاد«.  و»الَقْطر«،  و»امللحة«،  النووية«،  و»األربعني 
املثل. وتفقه بأمحد بن حسني بلفقيه، وأيب بكر بن عبدالرمحن شهاب الدين، وحممد 
اهلادي شهاب الدين، وعبدالرمحن بن علوي بافقيه. قال الشيل: »كان آيًة يف الفروع 
واألصول، حمققًا، وما شهَدِت الطلبُة أرسَع من نقله، وكان علُمه أوسَع من عقله«، 
وكان حَسن املناظرة. تتلمذ عليه مجاعة منهم حممد بن أيب بكر الشيل، قال: »حرضُت 
دروسه، وقرأت عليه بعض اإلرشاِد، وحرضُت بقراءة غريي فتح اجلواد«)2(، وأمحد 
العيدروس. هاجر إىل اهلند بسبب ديوٍن ركبته،  ابن حسني بلفقيه، وعيل بن حسني 

مصادر ترمجته: الشيل، حممد بن أيب بكر، املرشع الروي: جـ2، صـ374؛ املحبي، حممد أمني املصدر   )1(
احلسني،  صـ935؛  جـ2،  اليواقيت:  عقد  عمر،  بن  عيدروس  احلبيش،  صـ140؛  جـ2،  السابق: 
عبداحلي بن فخر الدين، املصدر السابق: جـ5، صـ576؛ الكاف، عمر بن علوي، الفرائد اجلوهرية: 

جـ3، صـ826 ترمجة رقم 1452.
الشيل، حممد بن أيب بكر، املرشع الروي: جـ2، صـ374.  )2(
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فأخذ  معه،  األخَذ  وتبادَل  باشيبان،  عبداهلل  بن  عمر  عىل  ونزَل  بلَقام،  مدينة  فقصد 
باشيبان عنه العلوم الرشعية، وأخذ هو عنه العلوم الصوفية)1(، وطلب منه باشيبان أن 
يقيَم عنده، والتزَم له بام حيتاجه، فاعتذر. ويف حوايل سنة 1065هـ/ 1654م، غادر 
مدينة بلقام قاصدًا شيخه أبابكر بن حسني بلفقيه، يف بيَجاپور، وأقام عنده برهة من 
الزمن يفيد ويستفيد، إىل أن وافته منيُته فجأًة هبا يف تلك السنة، ودفن يف مقربة السادة.

44 ـ عبدالرمحن بن أيب بكر العيدروس )ت 1126هـ/ 1713م()2(:
هو عبدالرمحن بن أيب بكر بن عبداهلل بن أمحد العيدروس، باعلوي احلسيني، 
احلرضمي مولدًا، البيجاپوري وفاًة ومدفنًا. ولد برتيم حرضموت، وأخذ عن أبيه أيب 
بكر )ت 1055هـ/ 1645م( وغريه. هاجر إىل اهلند، وقاَم فيها بالدعوة إىل اهلل، وأخذ 
عنه كثريون، منهم زين العابدين بن مصطفى العيدروس )ت 1136هـ/ 1723م(، 

ر طوياًل، وكانت وفاته يف بيجاپور سنة 1126هـ/ 1713م)3(. وعمِّ

* * *

املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ2، صـ375؛ احلبيش، عيدروس بن عمر، عقد اليواقيت: جـ2،   )1(
صـ936.

بن  عمر  الكاف،  صـ1017؛  جـ2،  السابق:  املصدر  عمر،  بن  عيدروس  احلبيش،  ترمجته:  مصادر   )2(
علوي، الفرائد اجلوهرية: جـ2، صـ534 ترمجة رقم 829.

يف كتاب »الفرائد اجلوهرية«، أرخت وفاته سنة 1226هـ/ 1810م، وهذا بعيد جدًا بل حماٌل، ألن   )3(
1092هـ/  سنة  بحرضموت  تويف  حممد،  يدعى  ابنًا  له  أن  كام  1645م،  1055هـ/  سنة  أبيه  وفاة 

1680م، يف حياته. ينظر: الكاف، عمر بن علوي، املصدر السابق: جـ2، صـ534.
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املبحث الثاين
أعالم احلضارمة يف دوَلترْ آباد

العصور  يف  احلضارمة  سكنها  التي  الشهرية،  الدكن  مدن  من  آباد،  دولت 
اإلسالمية الوسيطة من تاريخ اهلند اإلسالمي، وكانت يف ذلك الزمان واقعًة يف صوبة 
أورنگ آباد، إىل الشامل من صوبة بيجاپور، وكانت هذه املدينة من االتساع وضخامة 
العمران بحيث تشبَّه بدهيل بيت امللك، بل كانت توازهيا يف رفع القدر، واتساع اخلطة، 

وعظمة الشأن.
اخللجي)1( )ت  الدين حممد شاه  فاحتها عالء  يد  كان ظهور اإلسالم هبا عىل 
716هـ/ 1316م(، ثم ويل حكمها امللوك البحرية، وهم ساللة نظام امللك حسن 
1020هـ/  سنة  إىل  1494م،  900هـ/  سنة  من  حكموا  رافضة،  وكانوا  البحري، 
1611م تقريبًا، حيث مل يبق من سلطاهنم إال االسم، وكان احلكم والتدبري بيد امللك 
سلطان  جهانگري،  السلطان  تغلب  أن  إىل  1623م(،  1033هـ/  )ت  احلبيش  عنرب 
دهيل، عىل امللك فتح خان ابن امللك عنرب احلبيش، الذي سلَّم له حكم البالَد يف سنة 

1042هـ/ 1632م)2(. 

نزهة  نفسه،  املؤلف  صـ187-190؛  اإلسالمي:  العهد  يف  اهلند  فخرالدين،  بن  عبداحلي  احلسني،   )1(
اخلواطر: جـ2، صـ206-205.

املؤلف السابق، اهلند يف العهد اإلسالمي: صـ 265-262.  )2(
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ومن أبرز معاملها: قلعتها الشهرية، وهي من بناء هندوكي قديم، تعرف باسم 
)ديوگري(، أي: ممسُك اجلّن، وهي واقعٌة عىل جبل يبلغ ارتفاعه 500 قدم)1(، وصفها 
املؤرخ احلرضمي حممد بن أيب بكر الشيل، مبالغًا يف الوصف، فقال: إن بناءها َضاهى 

ما يَقاُل يف وصف مدينة إَرَم ذاِت العامد!)2(. 
من أعالم احلضارمة يف دولت آباد:

45 ـ شيخ بن عبداهلل العيدروس )ت 1041هـ/ 1631م()3(:
هو شيخ بن عبداهلل بن شيخ بن عبداهلل بن شيخ بن عبداهلل العيدروس، باعلوي 
احلسيني، الرتيمي احلرضمي مولدًا، اهلندي وفاًة ومدفنًا. وهو شيٌخ األصغر، ويعرف 
بصاحِب »السلسلة«، ولد برتيم سنة 973هـ/ 1565م)4(، وأخذ عن أبيه عبداهلل بن 
شيخ، وأيب بكر ابن شهاب الدين، وحممد بن عبدالرمحن رساج الدين بامجال، وزين 
ابن حسني بافضل. ويف هتامة اليمن عن الفقيه أمحد احلشيربي، لقيه سنة 1016هـ/ 
عمه  تأليف  حاتم«،  الشيخ  روض  من  الباسم  »الزهر  كتاب  عليه  قرأ  1607م، 
عبدالقادر، ولقي يف بلدة املَخا موسى بن جعفر الَكشمريي صديق عمه عبدالقادر، 
فأخذ عنه، وعن عمر البرصي، وأمحد ابن عالن الصديقي يف مكة. ثم دخَل اهلند سنة 

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ 100.  )1(
الشيل، حممد بن أيب بكر، عقد اجلواهر والدرر: ص 180.  )2(

مصادر ترمجته: الشيل، حممد بن أيب بكر، عقد اجلواهر والدرر: صـ217؛ املحبي، حممد أمني، خالصة   )3(
احلسني،  صـ1029؛  جـ2،  اليواقيت:  عقد  عمر،  بن  عيدروس  احلبيش،  صـ235؛  جـ2،  األثر: 
عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ5، صـ540؛ الكاف، عمر بن علوي، الفرائد اجلواهرية: 

جـ2، صـ556 ترمجة رقم 885.
وهو حفيُد شيخ األوسط مؤلف »العقد «، دفني أمحدآباد. وتصحفت سنة مولده من )سبعني( إىل   )4(

)تسعني( يف كتاب »خالصة األثر«، لذا وجَب التنبيه.
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1025هـ/ 1615م، فقَصد أخاه حممدًا يف سورت، وأخذ عنه وقرأ عليه، وعن عمه 
خة يف سنة 1032هـ/ 1622م. وأقام  ر له إجازًة مؤرَّ عبدالقادر بن شيخ، الذي حرَّ
َفر، فتحول إىل مدينة أمحدنگر، فأكرمه ملكها  يف سورت مدًة من الزمان، ثم عنَّ له السَّ
بينهام، فاجته َصْوَب بيجاپور، فافتخر  عنرب، ثم غادرها بسبب وشاية ونميمة مشت 
تشّيٌع  فيه  امللُك  إبراهيم عادل شاه، وأكرمه وأنَعم عليه. وكان ذلك  ملُكها  بقُدومه 

، فبفْضل صحبته للمرتَجم عاد إىل مْذَهب أهل السنة واجلامعة.  وغلوٌّ
َل املرتَجُم كتبًا نفيسًة، واجتمعْت له أمواٌل كثرية، وخرياٌت جزيلة. وبعد  وحصَّ
موت امللك إبراهيم سنة 1036هـ/ 1626م، ارحتَل عن بيجاپور، واستقرَّ يف دوَلت 
أباد، حتت رعاية ملكها فْتح خان ابن امللك عنرب، وهبا كانت وفاته سنة 1041هـ/ 

1631م.
* مصنفاته:

املحبي،  ذكَره  العيدروسية؛  باخلرقة  املتَّصلة  وسية  القدُّ السلسَلة   ]159[
والبغدادي، وسارجنت، واحلبيش، واختلفوا يف تسميته)1(.

 1695 أرقامها:  األحقاف  مكتبة  يف  أجزاء  ثالثة  من  نسخٌة  منها  نسخها: 
كتبْت مجيعها سنة  تصوف، 1696تصوف، 1697 تصوف، ضمن جمموعة احلزم، 
1319هـ/ 1901م، األول يف 127 ورقة، والثاين يف 122 ورقة، والثالث يف 168 
املحبي، حممد أمني، خالصة األثر: جـ2، صـ235؛ البغدادي، إسامعيل باشا، إيضاح املكنون: جـ2،   )1(
صـ22؛ احلبيش، عيدروس بن عمر، عقد اليواقيت: جـ2، صـ1031؛ سارجنت، آر يب، حول مصادر 

التاريخ احلرضمي: صـ58؛ احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ327.
آل  مناقب  »السلسلة يف  الرشيفة«، وسامه سارجنت  اخلرقة  املنيفة يف  »السلسلة  البغدادي  وقد سامه   
املصدر السابق: جـ2،  ينظر: البغدادي، إسامعيل باشا،  العيدروس«، والصواُب: ما أثبَته الباحث. 

صـ22؛ سارجنت، آر يب، املصدر السابق: صـ58.
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أوراقها 242  ابن سهل، عدد  برقم 1698 تصوف، ضمن جمموعة  ورقة. وأخرى 
ورقة، غري مؤرَخة. وتوجد نسخة مصورة، يف ثالثة أجزاء، ُنسخ اجلزء األول منها يف 

َخا)1(. مجادى األوىل سنة 1359هـ/ 1940م، والثاين والثالث مل يؤرَّ

املبحث الثالث
َگام أعالُم احلَضارمة يف مدينة بلرْ

َكن، يف وَسط اهلند، عىل مقربة من بيجاپور،  مدينة بلگام، من مدن أرض الدَّ
العادلشاهية،  امللوك  حكم  حتت  قدياًم  وكانت  مهاراشرتا،  والية  ضْمَن  اليوم  وهي 
ملوك بيجاپور، ثم دخلت حتت حكم سلطنة دهيل، سنة 1097هـ/ 1685م، يف عهد 

السلطان أورنگزيب عاملگري، كام مر ذكره يف املبحث األول.
46 ـ عمر بن عبداهلل باشيبان )ت 1066هـ/ 1655م()2(:

هو عمر بن عبداهلل)3( بن عبدالرمحن بن عمر)4( بن حممد بن أمحد بن أيب بكر 

البار )ت 1418هـ/ 1998م(، فنسخها له برتيم  استنسخها شيخنا العالمة السيد عبداهلل بن حامد   )1(
رْت  السيد حممد عبداملوىل ابن طاهر )ت 1364هـ/ 1944م(، يف ثالثة أجزاء، وعن هذه النسخة ُصوِّ
وتفرعت النسُخ املتداولة باأليدي يف ُجّدة وغريها، وعليها االعتامُد يف الوصف، عن معاينة ومشاهدة.

مصادر ترمجته: الشيل، حممد بن أيب بكر، املرشع الروي: جـ2، صـ531-532؛ املحبي، حممد أمني،   )2(
خالصة األثر: جـ3، صـ214-215؛ احلبيش، عيدروس بن عمر، عقد اليواقيت: جـ2، صـ924، 
و936؛ احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ2، صـ593؛ الكاف، عمر بن علوي، 

الفرائد اجلوهرية: جـ3، صـ680 ترمجة رقم 1153.
تويف السيد عبداهلل، والد املرتَجم، يف مدينة آيش، من مدن يف جزيرة جاوا، بإندونيسيا. ينظر: الكاف،   )3(

عمر بن علوي، املصدر السابق: جـ3، صـ379-678.
عمر بن حممد باشيبان )ت 944هـ/ 1537م(: من مشاهري علامء حرضموت يف عرصه، وله مشاركة   )4(
اِف يف مناقب األرشاف«، نادر=  يف فن الرتاجم والعناية باألنساب، ومن مؤلفاته: كتاب »الرتياُق الشَّ
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املبادئ  تلقى  ووفاًة.  مولدًا  اهلنديُّ  األصل،  احلرضمي  احلسيني،  باعلوي  باشيبان، 
شيخ  بن  عبداهلل  عن  هبا  وأخذ  أجداده،  موطن  تريم  إىل  رحل  ثم  اهلند،  يف  الدينية 
شهاب  ابني  بكر  وأيب  الرمحن  وعبد  العيدروس،  العابدين  زين  وابنه  العيدروس، 
ة، وجاور هبا مدًة، وأخذ هبا عن عمر بن عبدالرحيم البرصي،  الدين. ثم ارحتل إىل مكَّ
َس مدًة. ثم ارحتل عائدا إىل  وأمحد بن إبراهيم عالن، ثم عاد إىل تريم، وتأهل هبا ودرَّ
اهلند، فقصد مدينة سورت، لألخذ عن حممد بن عبد اهلل العيدروس، فالزَمه مدًة.  ثم 
س يف الفنون العربيِة، أخذ عنه: أمحد بن  قصد امللَك عنرب يف أمحدنگر، وأقام عنده يدرِّ
ل إىل بيجاپور،  بافقيه. وبعد موت امللك عنرب، حتوَّ أيب بكر الشيل، وعبداهلل بن زين 
فأكرمه السلطان إبراهيم عادْل َشاه )ت 1036هـ/ 1625م( فابنه الغازي حممد شاه 
)ت 1067هـ/ 1656م(، وأقام هبا سنني، وأنَعم عليه امللوك املذكورون بَخراِج بلدة 
ر  بلَگام، فانتقل من بيجابور إىل بلَگام، وتصدَّ تدعى )َگرام(، وهي قريبة من مدينة 
هبا للدعوة واإلرشاد، واقتنى كُتبًا كثريًة، وكان حسَن األخالِق، يقوُم بنفقة وكسوة 

الطلبة، بام اجتمع لديه من املال، ويف بلگام كانت وفاته سنة 1066هـ/1655م.
47 ـ أمحد باشعبان بافضل )ت حوايل 1100هـ/ 1688م()1(:

هو أمحد بن أيب بكر بن عبداهلادي باشعبان بافضل، الرتيمي احلرضمي مولدًا، 
ومن  تعليمه،  وتلقى  نشأ  وهبا  تريم،  مدينة  يف  ولد  ووفاًة.  هجرة  اهلندي  البلگامي 
شيوخه عبداهلل بن علوي احلداد، الذي وصفه يف مكاتباته بـ»الشيخ األجل، الفقيه 
بعد  يراسله  املرتَجم  ينفكَّ  اهلل«، ومل  املحبوب يف  املحب  اللطيف،  العارف  الصويف، 

الوجود، توَجُد منه نسخٌة خطيٌة وحيَدة حمفوظة يف مكتبة املتحف الربيطاين بالعاصمة لندن. ينظر:   =
الكاف، عمر بن علوي، املصدر السابق: جـ3، صـ379-678. 

مصادر ترمجته: بافضل، حممد بن عوض، صلة األهل يف مناقب بني فضل، )طبعة خاصة عىل نفقة   )1(
عيل ابن املؤلف، 1420هـ/ 2000م(: صـ244.
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هجرته، ويستفيُد من غزير علمه. هاجر إىل اهلند، واستقرَّ يف بلدة بلگام، ينرش العلم، 

ويرشد املستفيدين، حتى فاجأته منيته هبا، حوايل سنة 1100هـ/ 1688م.
مؤلفاته: 

الشافعي، فرَغ من  الفقه عىل مذهب اإلمام  املنتَقى؛ خمترٌص يف  ]160[ كتاب 
تأليفه سنة 1079هـ/ 1668م، كام ذكر يف خامتته.

ورقة،   34 يف  حرضموت،  شبام  بمدينة  ة  خاصَّ مكتبة  يف  نسخة  منه  نسخه: 
عبداهلل  بن  عوض  بقلم  1867م،  1284هـ/  سنة  اآلخرة  مجادى   13 يف  نسخت 
صلعان، وأخرى يف مكتبة األحقاف برتيم، رقمها 2/2827 جماميع، يف 45 ورقة، 
نسخت يف 1260هـ/ 1843م، وثالثة يف مكتبة األحقاف أيضًا، يف 26 ورقة، ناقصة، 

رقمها 2987 جماميع)1(.

املبحث الرابع
أعالم احلضارمة يف مدينة حيدرآباد 

بن  حممد  امللك  يد  عىل  1597م،  1006هـ/  سنة  حيدرآباد  مدينة  تأسست 
د ُقيل ُقطْب َشاه، الذي كان حاكاًم  إبراهيم )ت 1020هـ/ 1611م(، الشهري بمحمَّ
عىل قلعة گولُكنَْده، يف أول أمره، ثم اشرتى عىل بعد أربعة أمياٍل منها أرضًا تدعى 
هباَگ نَگر، فسامها حيدرآباد، وجعلها دار ُملكه. وبنى فيها قصورًا، وحدائَق زاهرًة، 
وكان  الفّضة،  النقود  من  ألٍف  مائتي  عليه  أنفق  كبريًا  وجامعًا  ومدرسًة،  مارستانًا 

موصوفًا بالعدل والشجاعة شاعرًا)2(.

الوصف عن معاينة ومشاهدة الباحث.  )1(
احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ5، صـ611؛ وينظر: سيدة جعفر، كليات حممد=   )2(
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ام، إىل أن وصلت إىل حكم دولة النظام  تنقلت حيدرآباد يف أيدي امللوك واحلكَّ
اآلصفجاهي، والذي تقلد حكمها أول ملك منهم سنة 1136هـ/ 1723م، وكان 
آخرهم حكاًم هو النظام السابع مري عثامن عيل خان، الذي زال حكمه مع استقالل 
الزمان)1(.  من  ونصٍف  قرنني  نحو  حكمهم  فمدة  1948م،  1367هـ/  سنة  اهلند 

فمن أعالمها:
48 ـ  أمحد بن عبداهلل العيدروس )ت 1073هـ/ 1662م( )2(:

شيخ  بن  عبداهلل  بن  َليبية(  )الصُّ احلسني  بن  أمحد  بن  عبداهلل  بن  أمحد  هو 
وفاًة  الدهلوي  هجرًة،  احليدرآبادي  مولدًا،  الرتيمي  احلسيني،  باعلوي  العيدروس، 
ومدفنًا. ولد يف تريم وقرأ القرآن عىل عبداهلل بن عمر باغريب، وأخذ احلديث والفقه 
والتصوف عن أبيه عبداهلل، وعن أيب بكر بن شهاب الدين، وزين بن حممد باَحسن 
احلدييل، وحممد بن أمحد الشاطري. ثم هاجر إىل اهلند، وقصد أرض الدكن، ونزل عىل 
بعض أمرائها، فأكرموه، ثم حتول عنها إىل سورت بُكَجرات حيث كان يسكنها خاله 
للتدريس واإلفادة،  فلزم وأخذ عنه، ثم تصدر  العيدروس  الصادق )األول(  جعفر 
وكان كرياًم، مجع بني األدب والفقه واحلديث. وممن أخذ عنه: أخوه السيد العالمة 

قيل قطب شاه، )دهيل، بئي، قومي كونسل براين فروغ أردو زبان، 1418هـ/ 1998م(، وهو مجع   =
ملتفرقات شعر حممد قيل قطب، مع دراسة موسعة ملقاصده الفنية والتارخيية، يقع يف 823 صفحة.

يف  ومسامهاهتم  العربية  علامء  الدين،  حميي  بروفيسور  سلطان،  ينظر:  حيدرآباد،  ملوك  تاريخ  عن   )1(
األدب العريب يف العهد اآلصفجاهي، مملكة النظام بحيدرأباد اهلند: صـ 44-32.

مصادر ترمجته: الشيل، حممد بن أيب بكر، املرشع الروي، جـ2، صـ146؛ احلبيش، أمحد بن زين، رشح   )2(
الكاف،  صـ1025؛  جـ2،  اليواقيت:  عقد  عمر،  بن  عيدروس  احلبيش،  صـ283-284؛  العينية: 
فخر  بن  عبداحلي  احلسني،  873؛  رقم  ترمجة  صـ551،  جـ2،  اجلوهرية:  الفرائد  علوي،  بن  عمر 
الدين، نزهة اخلواطر: جـ2، صـ486؛ السقاف، عبداهلل بن حممد، تاريخ الشعراء احلرضميني: جـ2، 

صـ21؛ املشهور، عبدالرمحن بن حممد، شمس الظهرية: جـ1، صـ117.
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عيل بن عبداهلل العيدروس، وكان من أصدقائه املؤرخ حممد بن أيب بكر الشيل. وكانت 
املساجد  أحد  اإلسالم.  ة  قوَّ مسجد  فناء  يف  ودفن  1662م،  1073هـ/  سنة  وفاته 
الشهرية يف دهيل، عاصمة الدولة املغولية، فيبدو أنه كاَن مارًا هبا فوافته منيته ودفن يف 
ذلك املوضع، كام أن يف دفنه يف ذلك الفناء دليٌل عىل احرتام سلطان دهلي وتكريمه له، 
حيث مل يكن يدفن ثمَة إال األمراء وكبار أفراد اخلاصة السلطانية، وكان ذلك عىل عهد 

السلطان أورنگزيب عاملگري )ت 1075هـ/ 1664م()1(.
* مؤلفاته: 

]1/161[ رشح عىل قصيدة السيد أيب بكر العدين؛ ذكره احلبيش والسقاف)2(، 
ُلّو«، مطبوعة ضمن ديوان  والقصيدة املرشوحة مطلعها »هات يا حادي فقد آَن السُّ

السيد العيدروس العدين، والرشُح مفقوٌد مل يتم العثور عليه.
»عقيدة  السقاف:  وسامها  والسقاف)3(،  احلبيش  ذكرها  عقيدة؛   ]2/162[

أشعرية«. وهي مفقودة مل يتم العثور عليها.
49 ـ حممد بن عمر بافقيه )ت حوايل 1090هـ/ 1679م()4(:

589هـ/  سنة  دهيل،  فاتح  أيبك،  الدين  قطب  امللك  بناه  اإلسالم،  قبة  أو:  اإلسالم،  قوة  مسجد   )1(
1192م. ينظر: الدهلوي، رس سيد أمحد خان هبادر، آثار الصناديد، )دهيل، سنرتل ُبك ِدُبو أردو، 

بازار جامع، 1385هـ/ 1965م(: صـ175-158.
احلبيش، أمحد بن زين، رشح العينية: صـ283؛ السقاف، عبداهلل حممد، تاريخ الشعراء احلرضميني:   )2(

جـ2، صـ21-20.
جـ2،  السابق:  املصدر  حممد،  عبداهلل  السقاف،  صـ283؛  السابق:  املصدر  زين،  بن  أمحد  احلبيش،   )3(

صـ20.
مصادر ترمجته: الشيل، حممد بن أيب بكر، املرشع الروي: جـ2، صـ36؛ احلبيش، عيدروس بن عمر،   )4(
الفرائد اجلوهرية:  عقد اليواقيت: جـ2، صـ894، 896، 906، 1024؛ الكاف، عمر بن علوي، 
ينظر:  1612م.  1021هـ/  سنة  اهلند  يف  أبيه  وفاة  وكانت   .1458 رقم  ترمجة  صـ830،  جـ3، 

الكاف، عمر بن علوي، الفرائد اجلوهرية: جـ3، صـ830.
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الرتيمي  باعلوي احلسيني،  بافقيه،  بن عيل  بن عمر بن حممد  السيد حممد  هو 
املولد، احليدرآبادي وفاًة ومدفنًا. ولد يف تريم، ثم ارحتل إىل اهلند شابًا، وكان أبوه قد 
كن، وأخذ هبا عن شيخ العيدروس  تويف هبا من قبُل، فقصد دولة آباد من أرض الدَّ
وحتمل عنه مؤلفه »السلسلة العيدروسية«، ثم ارحتل عنها إىل مدينة َكننُور، فاحتفى 
به أمريها، وزوجه ابنَته، وتصدر لإلرشاد، فقصده الطالبون، وكان من اآلخذين عنه 
السيد عيل بن عبداهلل العيدروس، قرأ عليه يف »تفسري البيضاوي«، و»الورقات« إلمام 
احلرمني، ومجيع كتاب »السلسلة«، بروايته له عن مؤلفه، ومنهم العالمة عبداهلل بن 
ر له الوزراء،  أمحد بلفقيه. وبعد وفاة أمري َكنَنُور وابنه، اختلفت عليه األحوال، فتنكَّ
وتبدَدْت ثروته، فغادر تلك البالد واجته َصوب حيدرآباد، فأقام هبا إىل أن وافته منيته 

حوايل سنة 1090هـ/ 1679م.
* آثاره الدينية: 

1412هـ/  )ت  الكاف  علوي  بن  عمر  السيد  وعاملها  تريم  مؤرخ  استظهر 
بافقيه(،  )مسجد  باسم  املعروف  األثرية،  التارخيية  تريم  مساجد  أحد  أن  1992م( 
بناؤه إىل صاحب  ينسب  قد  النَُّويدرة،  تريم بحرضموت، يف حي  والكائن يف مدينة 

الرتمجة)1(.
50 ـ طالب بن عبدالقادر احلداد )ت 1262هـ/ 1845م()2(:

هو السيد طالب بن عبدالقادر بن علوي بن أمحد بن حسن بن اإلمام عبداهلل 
احلداد، باعلوي احلسيني، الرتيمي مولدًا، احليدرآبادي وفاًة. كان عاملًا فاضاًل، هاجر 
من تريم حرضموت إىل حيدرآباد، للدعوة ومد أسباب العمل واملعيشة، وهو سليُل 
بيت علم وفضل شهري برتيم، وقد كان جده علوي بن أمحد من مشاهري علامء عرصه، 

الكاف، عمر بن علوي، املصدر السابق: جـ3، صـ830، ترمجة رقم 1458.  )1(
مصادر ترمجته: املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ3، صـ866 ترمجة رقم 1536، اهلامش 1.  )2(
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نسُل  انقطَع  بحيَدرآباد سنة 1262هـ/ 1845م، وبوفاته  التأليف. تويف  مكثرًا من 

أبيه وجده.
51 ـ عبدالقادر بارقبة العُمودي )كان حيًا سنة 1284هـ/ 1867م()1(:

نسبًا،  الصديقي  البكري  العُمودّي،  بارقبة  حممد  بن  عبدالقادر  الشيخ  هو 
أنه  معلومات  من  عنه  وصلنا  ما  غاية  ووفاًة.  موطنًا  احليدرآبادي  أصاًل،  احلرضمي 
سنة  نْظِمها  وتاريخ  عليه،  دلت  التي  وهي  ذكرها،  اآليت  الفقهية،  املنظومة  صاحب 

1284هـ/ 1867م، وهي تدل عىل أنه كان مشتغال بالتدريس يف حيدرآباد.
* مؤلفاته:

]163[ ضوابط شافعية؛ منظومة يف العبادات عىل مذهب اإلمام الشافعي، بلغة 
األردو، فرغ من نظمها سنة 1284هـ/1867م، يف 456 بيتًا، تشتمل عىل 38 فصاًل، 

ابتدأها بمقدمة يف اإليامن واإلسالم، وختَمها بخَصال الفطرة.
1867م،  1284هـ/  سنة  مؤلفها،  حياة  يف  األوىل  طبعتها  صدرت  طبعتها: 
يف  1989م،  1409هـ/  سنة  الدكن،  بحيدرآباد  األرشفية،  املكتبة  نرشها  وأعادت 
ان بن عبود اجلابري، وقدم هلا سيد حبيب اهلل القادري، أمري  40 صفحة، باهتامم عزَّ
اجلامعة النظامية، وقرظها حممد عظيم الدين، مفتي احلنفية، ومولوي خليل الرمحن، 

شيخ اجلامعة النظامية)2(.
52ـ  حمسن بن علوي ابن الشيخ أيب بكر )كان حيًا سنة 1312هـ/ 1894م()3(:

األرشفية،  املكتبة  حيدرآباد،  )اهلند،  شافعية،  ضوابط  حممد،  بن  عبدالقادر  بارقبة،  ترمجته:  مصادر   )1(
1409هـ/ 1989م(: صـ38-3.

الوصف عن معاينة.  )2(
مصادر ترمجته: ابن الشيخ أيب بكر، حمسن بن علوي، النفع الدائم للمصيل والصائم يف اختالف=  )3(
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بن  بكر  أيب  الشيخ  آل  من  عيدروس،  بن  عبداهلل  بن  علوي  بن  حمسن  هو 
عينات  ببلدة  مولده  وفاًة.  احليدرأبادي  مولدًا،  احلرضمي  احلسيني،  باعلوي  سامل، 
بحرضموت، حوايل سنة 1250هـ/ 1834م، ثم هاجر إىل حيدرآباد، واشتهر بعلم 
الفلك، وصنف فيه، وعنه تلقى هذا العلم ابنه حسني، الذي استمىل منه مصنَّفه »النفع 
الدائم«. ومل أقْف عىل حتديد سنة وفاته، لكن نعلم من تاريخ طباعة كتابه أنه كان حيًّا 

سنة 1312هـ/ 1894م.
* مصنفاته:

]164[ النفع الدائم للمصيل والصائم يف اختالف املواسم؛ ذكره احلبيش، وأمحد 
خان)1(. 

نسخه: منه نسختان يف مكتبة أمحد بن حسن العطاس بُحريضة، كالمها يف 24 
ورقة، ذكرمها احلبيش، وثالثة بمكتبة حممد بن عيل العيدروس بحرضموت، يف 11 

ورقة، كتبت يف 22 مجادى األوىل سنة 1366هـ/ 1946م)2(. 
طبعته: طبع طبعة حجرية يف مطبعة عزيز، بحيدرآباد، الدكن، يف شعبان سنة 
1312هـ/ 1894م، باعتناء نارص حممد، ولد الشيخ حممد صاحب الدكني، ساكن 

راكامن، بحيدرآباد، بإذٍن وإجازٍة من مؤلفه، يف 39 صفحة)3(.

=  املواسم، )اهلند، حيدرآباد، مطبعة عزيز الدكن، 1312هـ/ 1894م(: صـ3، 38.
فهرس خمطوطات بعض املكتبات اخلاصة يف اليمن: صـ153؛ خان، أمحد،  احلبيش، عبداهلل حممد،   )1(
معجم املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية: صـ136. وقد أخطأ الدكتور أمحد خان بنسبته إىل 
أنه  والصواب:  1908م،  1327هـ/  سنة  املتوىف  نزيل هبوَبال،  اليامين  األنصاري  حمسن  بن  حسني 

لصاحب الرتمجة، وإنام وقع اخللط بسبب تشابه األسامء.
الوصف عن معاينة.  )2(
الوصف عن معاينة.  )3(
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53 ـ حممد بن طاهر احلداد )ت 1316هـ/ 1898م()1(:

هو حممد بن طاهر بن عمر احلداد، باعلوي احلسيني، القيدوين مولدًا، اجلاوي 
وأقر  بلده،  وشيوخ  والده  عىل  العلم  وطلب  1856م،  1273هـ/  سنة  ولد  وفاًة. 
العلويون يف حرضموت بعظم شأنه، وسمو مكانته، ورشحوه لنقابتهم، وكان ذكيًا 
ملهاًم َطُموحًا، كثري األسفار، زار اهلند وجتول يف بلداهنا، وآخر رحلة له ابتدأها سنة 
1312هـ/ 1894م، أقام خالهلا يف حيدرآباد سنًة، ثم غادرها إىل بالد جاوا، ووافته 

ل، سنة 1316هـ/ 1898م، فتويف هبا عن 42 عامًا. منيته أثناء نزوله يف بلدة الّتقَّ
* مؤلفاته:

]1/165[ هداية األنام إىل رشح بعض معاين أركان اإلسالم عىل الطريق العام؛ 
رسالة يف أركان اإلسالم وواجبات املسلم العينية، ألفها يف حيدرآباد سنة 1312هـ/ 

1894م.
نسختها: توجد مطبوعًة ضمن كتاب »قرة الناظر«)2(.

سنة  حيدرآباد  يف  ألفها  الطرائق؛  أهل  نصح  يف  الرائق  القول   ]2/166[
من  اخلروج  إىل  وإرشادهم  الصوفية،  الطرق  أتباع  لنصح  1894م،  1312هـ/ 

اخلالفات اجلانبية.
نسختها: توجد مطبوعًة ضمن كتاب »قرة الناظر«)3(.

مصادر ترمجته: بافقيه، عمر بن أمحد، صلة األخيار: صـ71؛ السقاف، عبدالرمحن بن عبيداهلل، إدام   )1(
القوت أو معجم بلدان حرضموت: صـ390؛ وأفرد سريته تلميذه السيد عبداهلل بن طاهر احلداد 
)ت 1367هـ( بكتاب حافل، سامه »قرة الناظر«، طبع يف 3 جملدات، واخترصه يف نبذة لطيفة سامها 

»باكورة الثمر يف مناقب حممد بن طاهر بن عمر«، طبعت يف مقدمة »قرة الناظر«. 
احلداد، عبداهلل بن طاهر، قرة الناظر: جـ2، صـ134.  )2(

املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ2، صـ140.  )3(
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54 ـ أبوبكر ابن شهاب الدين )ت 1341هـ/ 1922م()1(:

هو أبوبكر بن عبدالرمحن بن حممد بن عيل ابن شهاب الدين، باعلوي احلسيني، 
الرتيمي احلرضمي مولدًا، احليدرأبادي مهاجرًا ووفاًة. ولَد يف قرية حصن آل فلُّوقة، 
قرَب تريم، سنة 1262هـ/ 1845م، وطلب العلم عىل والده وأخيه عمر، وحممد 
بن عبداهلل باسودان، وحممد بن إبراهيم بلفقيه، وحسن بن حسني احلداد، وغريهم. 
قال فيه ابن عبيداهلل السقاف: إنه مل تنجْب حرضموت مثله، وقال: »أما يف األصلني 
وعلِم املعقوِل وعلوم اآللِة والعربية وقْرِض الشعِر، ونقِده، فهو نقطة بيكارها، وله 

فيها الرتبة التي ال سبيل إىل إنكارها«. 
زار  ثم  سنتني،  بمكة  وأقام  1869م،  1286هـ/  سنة  النسكني  ألداء  رحل 
عدن، واتصل بأمراء حلج. ومنها اجته إىل رشق آسيا سنة 1288هـ/ 1871م، وأقام 
أربع سنوات متعاطيًا التجارة يف سورابايا، ثم عاد إىل تريم، مشتغاًل بالتدريس واإلفتاِء 
ُكرٍه سنَة 1302هـ/ 1884م، متنقاًل  العداَء، فغادرها عىل  والدْعوة، فُحِسد ونوبَذ 
وامتدح  إستانبول،  اخلالفة  ودار  والقدس،  والشام،  ِمرْص،  فزار  املعمورة،  أقطار  يف 
ٍع، وأهَداه سيفًا. ثم قصد  اخلليفة عبداحلميد العثامين، فأنعم عليه بنيشاٍن جميديٍّ مرصَّ
أستاذًا،  فالعثامنية  النظامية  باجلامعة  والتحق  الدكن،  حيدرآباد  وتوطن  اهلند،  أرض 
وبدائرة املعارف العثامنية مصححًا، وبعد غياٍب داَم 30 عامًا، زار موطنه األم تريم 
حرضموت، سنة 1331هـ/ 1912م، وأقام هبا ثالث سنوات، ثم عاد إىل حيدرآباد، 

بن  عبدالحي  الكتاين،  صـ858؛  القوت:  إدام  عبيداهلل،  بن  عبدالرمحن  السقاف،  ترمجته:  مصادر   )1(
جـ1،  السابق:  املصدر  طاهر،  بن  عبداهلل  احلداد،  صـ102؛  جـ1،  الفهارس:  فهرس  عبدالكبري، 
الزركيل،  صـ183؛  جـ4،  احلرضميني:  الشعراء  تاريخ  حممد،  بن  عبداهلل  السقاف،  صـ254؛ 
جـ2،  الحضرمي:  التاريخ  أدوار  أمحد،  بن  حممد  الشاطري،  صـ65؛  جـ2،  األعالم:  خريالدين، 

صـ241.
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وكان يعد العدة للرحيل عنها إىل وطنه، ومل يلبث أن تويف هبا ليلة اجلمعة 10 مجادى 

األوىل عام 1341هـ/ 29 ديسمرب 1922م.
* مؤلفاته:

من  عليها  تتوقف  وما  السطوح  مساحة  ببيان  الطالب  إسعاف   ]1/167[
احلساب؛ ذكره احلبيش، وأمحد خان)1(.

طبعته: طبع يف بومباي طبعة حجرية، سنة 1891/1309م، يف 84 صفحة)2(.
]2/168[ إقامة احلجة عىل التقي ابن حجة؛ ذكره احلبيش، وأمحد خان)3(.

طبعته: طبع يف بومبي، بمطبعة نخبة األخبار، لصاحبها حممد رشيد بن داود 
السعدي، عىل نفقة سلطان بن حممد املناعي التميمي،  سنة 1888/1305م، يف 84 

صفحة)4(.
]3/169[ حتفة املحقق برشح »نظام املنطق«؛ ذكره احلبيش)5(.

سنة  رضا،  رشيد  حممد  لصاحبها  املنار،  بمطبعة  القاهرة،  يف  طبع  طبعته: 
إبراهيم، يف 262  آل  بن عبدالعزيز عيل  نفقة عبدالرمحن  1330هـ/ 1910م، عىل 

صفحة)6(.

احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ576؛ خان، أمحد، معجم املطبوعات   )1(
العربية يف شبه القارة اهلندية: صـ234.

احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ576؛ خان، أمحد، املصدر السابق: صـ234.  )2(

احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ404؛ خان، أمحد، املصدر السابق: صـ234.  )3(

احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ404؛ خان، أمحد، املصدر السابق: صـ234.  )4(
احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ589.  )5(

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ589.  )6(
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]4/170[ الرتياق النافع بإيضاح وتكميل مجع اجلوامع؛ ذكره احلبيش، وأمحد 

خان)1(.
نسخه: منه نسخة خطية يف املكتبة األزهرية برقم ]402[ )2(11134.

حيدرآباد،  النظامية  املعارف  دائرة  جملس  مطبعة  عن  جزأين  يف  صدر  طبعته: 
والثاين سنة 1900/1318م،  األول سنة 1317هـ/ 1899م يف 303 صفحات، 

يف 288 صفحة)3(.
]5/171[ ديوان شعر؛ ذكره بروكلامن، وأمحد خان)4(.

طبعته: طبع يف بوُقور بإندونيسيا، سنة 1344هـ/1925م، يف 279 صفحة)5(.
ذكرها  )منظومة(  الفرائض؛  أحكام  تعلم  إىل  الناهض  ذريعة   ]6/172[

رسكيس، وبروكلامن، واحلبيش)6(. تشتمل عىل 205 أبيات، و15 فصاًل.
طبعتها: طبعت يف القاهرة سنة 1400هـ/ 1980م، ملحقة بكتاب »فتوحات 

الباعث«)7(. 

احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ191؛ خان، أمحد، معجم املطبوعات   )1(
العربية يف شبه القارة اهلندية:  صـ234.

احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ191.  )2(
املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ191؛ خان، أمحد، املصدر السابق:  صـ234.  )3(

بروكلامن، كارل، تاريخ األدب العريب: جـ10، صـ252؛ خان، أمحد، املصدر السابق: صـ234.  )4(
بروكلامن، كارل، املصدر السابق: جـ10، صـ252؛ خان، أمحد، املصدر السابق: صـ234.  )5(

كارل،  بروكلامن،  صـ1266؛  جـ2،  واملعربة:  العربية  املطبوعات  معجم  إليان،  يوسف  رسكيس،   )6(
تاريخ األدب العريب: جـ10، صـ252؛ احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ318.

رسكيس، يوسف إليان، املصدر السابق: جـ2، صـ1266؛ بروكلامن، كارل، تاريخ األدب العريب:   )7(
جـ10، صـ252؛ احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ318؛ ومعاينة الباحث.
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* األعامل عىل »ذريعة الناهض«:

الفراُت الفائض عىل حديقة ذريعة الناهض؛ تأليف عيل بن قاسم العبايس )ت 
1300هـ/ 1882م(، من علامء اليمن، هاجر إىل مليبار، وتويف يف كويلندي. طبع يف 

مطبعة عثامن عبدالرزاق بالقاهرة، سنة 1303هـ/ 1885م، يف 201 صفحة)1(.
أيضًا:  اهلادي؛ ويسمى  النبي  بني  الصادي من بحر فضائل  ]7/173[ رشفة 

»الشاهد املقبول بفضل أبناء الرسول«، ذكره رسكيس)2(.
طبعته: طبع يف القاهرة، باملطبعة اإلعالمية، سنة 1303هـ/ 1885م، يف 247 

صفحة)3(.
غرْط،؛ ذكره احلبيش)4(. ]8/174[ رفُع اخلبِط عن مسألة الضَّ

طبعته: طبع طبعًة حجريًة، بخطِّ حممد عيل الالري الشهري بنخبة الُكتَّاب، يف 
املطبع الرمحاين بحيدرأباد الدكن، سنة 1320هـ/ 1902م، يف 32 صفحة)5(.

]9/175[ الشهاُب الثاقب عىل السبَّاب الكاذب؛ ذكره احلبيش، وأمحد خان)6(. 
ُق مَعاوية من الفْرقة الَغاوية«، تأليف املولوي فقري اهلل  ردَّ فيه عىل رسالة عنواهنا »مفسِّ

الكهتوي)7(.

احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ318.  )1(
رسكيس، يوسف إليان، معجم املطبوعات العربية واملعربة: جـ2، صـ1352.  )2(

املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ2، صـ1352.  )3(
احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ574.  )4(

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ574؛ ومعاينة الباحث.  )5(
القارة  شبه  يف  العربية  املطبوعات  معجم  أمحد،  خان،  صـ170؛  السابق:  املصدر  السابق،  املؤلف   )6(

اهلندية: صـ234.
ولد الشيخ فقري اهلل يف قرية كـڑَمرْسال، من أعامل شاهبور من بالد البنجاب، سنة 1280هـ/ 1863م، =  )7(
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طبعته: طبع يف مطبعة أصّح املطابع، بحيدرآباد، اهلند، يف 7 صفحات، يف 21 

ذي احلجة سنة 1327هـ/ يناير 1910م)1(. 
ب »اللعنَُة والَعذاب  َكاُء الشغَّاب امللقَّ هاب وإشرْ * الرد عليه: بعنوان »إطفاُء الشِّ
حاب«، تأليف املولوي فقري اهلل الكهتوي. طبع يف املطبع الرمحاين  ابِّ لألصرْ عىل السَّ

بمدراس، سنة 1328هـ/ 1911م، يف 40 صفحة)2(.
]10/176[ العقود اللؤلؤية يف األسانيد العلوية؛ ذكره الكتاين واحلبيش)3(.

نسخه: منه نسخة خطية يف املكتبة اآلصفية بحيدرآباد، رقُمها 133 متفرقات)4(.

طبعته: طبع يف اآلستانة، سنة 1303هـ/ 1885م بعناية فضل موىل الدويلة)5(.
]11/177[ فتوحات الباعث برشح »تقرير املباحث يف إحكام إرث الوارث«؛ 

السهسواين،  وبشري  حسني،  ونذير  الغزنوي،  وعبداجلبار  الوزيرأبادي،  عبداملنان  عىل  العلم  وطلب   =
وله  بنگلور،  يف  اإلسالم  نرصة  مدرسة  يف  التدريس  وويل  اليامين،  األنصاري  حمسن  بن  وحسني 
مصنفات متعددة، تويف سنة 1334هـ/ 1915م. ألف كتابه »مفسق معاوية«، عقب مناظرة جرت 
بينه وبني ابن شهاب يف مكتبة صديقهام عبداحلق األْعظمي البغدادي )1290/ 1873-1908م(، 
وكان عبداحلق من مواليد بغداد سنة 1290هـ/ 1873م، وعاش مدة يف حيدرآباد، ثم انتقل سنة 
1325هـ/ 1908م إىل عليگـڑ، ودرس هبا، ثم عاد إىل بغداد وماَت فيها. ينظر: احلَسني، عبداحلي 

ابن فخرالدين، نزهة اخلواطر: جـ8، صـ1328.
احلبيش، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ170؛ خان، أمحد، معجم املطبوعات العربية يف شبه   )1(

القارة اهلندية: صـ234؛ ومعاينة الباحث.
عن معاينة الباحث.  )2(

الكتاين، عبداحلي بن عبدالكبري، فهرس الفهارس: جـ2، صـ874؛ احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر   )3(
الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ92.

احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ92.  )4(
املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ92؛ ومعاينة الباحث.  )5(
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ذكره بروكلامن، واحلبيش، وخان)1(. واملتن من تأليف شيخه العالمة حممد بن عبداهلل 

باسودان )ت 1282هـ/ 1864م(.
نسخه: منه نسخة خطية يف املكتبة األزهرية، بالقاهرة، رقمها 16329]216[.
طبعته: طبع يف مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية، بحيدرآباد، سنة 1317/ 
1899م، حتت إرشاف املؤلف، يف 267 صفحة، وصدرت له نرشة أخرى مصورة 
عن هذه الطبعة، يف القاهرة، عن دار النرص للطباعة، سنة 1980م، وقدم هلا حممد بن 
أمحد الشاطري مرتمجًا للمؤلف يف 20 صفحة، وذيلت هذه الطبعة بأرجوزة »الذريعة« 

املارُّ ذكرها)2(.
جواب  املرتاب؛  ريب  إلزالة  الصواب  وجه  عن  النقاب  كشف   ]12/178[

عىل سؤال رفعه أحد تالمذته عقَب صدور كتاب »النصائح الكافية« البن عقيل.
نسخته: منه مصورة مكتوبة بخط اليد، يف 18 صفحة. غري مؤرخة، وناقصة 

اآلخر)3(.
ذكرها  الدويلة،  موىل  لَفْضل  تلبيًة  نظمها  احلَجاب؛  يف  منظومٌة   ]13/179[

احلداد)4(.

فتاريخ  املرصية،  الطبعة  أما  اهلند،  يف  إال  يطبع  فلم  خطأ،  وهو  الَقاهرة،  يف  طبع  أنه  بروكلامن  ذكر   )1(
األدب  تاريخ  كارل،  بروكلامن،  ينظر:  1980م.  1400هـ/  سنة  املرصية  الكتب  دار  يف  إيداعها 
معجم  أمحد،  خان،  صـ319؛  السابق:  املصدر  حممد،  عبداهلل  احلبيش،  صـ252؛  جـ10،  العريب: 

املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية: صـ234.
عن معاينة الباحث.  )2(
عن معاينة الباحث.  )3(

احلداد، عبداهلل بن طاهر، قرة الناظر: جـ1، صـ256.  )4(
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طبعتها: طبعت ضْمن ديوان شعره، ص 272-278، من طبعة بوقور)1(.

]14/180[ نِظام املنطق؛ ذكره احلبيش وَخان)2(. أرجوزة ألفيٌة.
طبعتها: طبعت يف حيدرآباد، بمطبعة عثامن پريس، بجوار املْسجد اجلَامع، سنة 

1913/1331م، يف 67 صفحًة، عىل نفقة عبدالرمحن بن عبدالعزيز آل إبراهيم.
احلبيش  ذكره  الباجوري؛  عقيدة  برشح  اجلوري  الورد  نوافح   ]15/181[
الباجوري )ت 1277هـ/  إبراهيم  الشيخ  العالمة  األزهر،  لشيخ  واملتن  وخان)3(. 

1860م(.
طبعته: طبع يف مطبعة فخر نظامي، اهلند، حيدرآباد، سنة  1899/1317م، يف 

116 صفحة)4(.
عىل  به  ردَّ  الحبشي)5(،  ذكره  الرقية؛  مَضارِّ  عن  احلمية  وجوب   ]16/182[
»الرقية الشافية من سموم النصائح الكافية« حلسن بن علوي بن شهاب )ت1333هـ/ 

1914م(.
 112 يف   1910/1328م،  سنة  بسنغافورة،  اإلمام،  مطبعة  يف  طبع  طبعته: 

صفحة)6(.
ِد اللطيفِ؛ فرغ من تأليفه آخر ذي  ُد القطيُف من فَضائِل الوررْ ]17/183[ الَوررْ

عن معاينة الباحث.  )1(
احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ589؛ خان، أمحد، معجم املطبوعات   )2(

العربية يف شبه القارة اهلندية: صـ234.
احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ170؛ خان، أمحد، املصدر السابق: صـ234.  )3(
احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ170؛ خان، أمحد، املصدر السابق: صـ234.  )4(

احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ170.  )5(
املؤلف السابق، املصدر السابق: ص 170.  )6(
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القعدة سنة 1312هـ/ 1894م، رشح فيه وخرج أدلة »الورد اللطيف«، تلبيًة لطلِب 

شيخه السيد حممد بن طاهر احلداد يف تلك السنة، التي وفد فيها إىل حيدرآباد. 
 20 يف   ،1896/1314 حسني،  گلزار  بمطبعة  بومباي،  يف  طبع  طبعته: 

صفحة)1(.
55 ـ صالح بن عيل بن نارص اليافعي ) كان حيًا سنة 1327هـ/ 1908م()2(:

هو صالح بن عيل بن نارص بن عيل جابر، اليافعي احلرضمي أصاًل، احليدرأبادي 
ابن  بكر  بأيب  كان عىل صلة  املهاجرين يف حيدرأباد،  العلامء احلضارمة  مهاجرًا. من 
شهاب، وحممد بن عقيل بن حييى، واجلمعدار صالح األمحدي، وعبداحلق األعظمي 
نِّية. بِّ عن عَقائدهم السُّ البغدادي، شديد احلامس يف الدفاع عن آل البيت النبوي، والذَّ

* مؤلفاته:
احلبيش  ذكره  احلفظي؛  العالمة  عقيدة  عن  الذب  يف  املتلظي  الشواظ   ]184[

وخان)3(. 
َم  وموضوعه الدفاع عن عقيدة أمحد بن عبدالقادر احلْفظي الُعَجييل)4(، الذي اهتُِّ
بالتشيُِّع بسبب أرجوزة له سامها »جواهر الآلل«، ورشَحها برشٍح سامه »ذخرية املآل«.
طبعته: طبع طبعة حجرية يف حيدرآباد، يف مطبع إعجاز حممدي، سنة 1315هـ/ 
1897م، يف 52 صفحة، وطبع مرة أخرى سنة 1327هـ/ 1908م. كام له من اآلثار 

عن معاينة الباحث.  )1(
مصادر ترمجته: اليافعي، صالح بن عيل، الشواظ املتلظي يف الذب عن عقيدة اإلمام احلفظي، )اهلند،   )2(

حيدرآباد، مطبع إعجاز حممدي، 1315هـ/ 1897م(: صـ50-3.
احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ167؛ خان، أمحد، معجم املطبوعات   )3(

العربية يف شبه القارة اهلندية: ص 520.
تويف سنة 1233هـ/ 1818م. ينظر: الزركيل، خري الدين، األعالم: جـ1، صـ 154.  )4(
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ُنرِش يف  بن حييى،  بن عقيل  تأليف حممد  الكافية«؛  »النصائح  »تقريٌظ« عىل  العلمية: 

الطبعة اهلندية الصادرة يف بومباي، سنة 1327هـ/ 1908م)1(.
56 ـ عيدروس بن حسني العيدروس )ت 1346هـ/ 1927م()2(:

احلسيني،  باعلوي  العيدروس،  عمر  بن  أمحد  بن  حسني  بن  عيدروس  هو 
1257هـ/  سنة  حرضموت  يف  ولد  ومدفنًا.  وفاًة  احليدرآبادي  مولدًا،  احلرضمي 

1841م)3(.
أخذ عن أبيه، وعن حممد بن عوض باصهي، وعبداهلل بن أيب بكر بايوسف، 
وعبداهلل بن حسني بن طاهر، وعيدروس بن عمر احلبيش، وأخذ يف بالد املاليو عن 

بن حييى، حممد بن عقيل، النصائح الكافية ملن يتوىل معاوية، )اهلند، بومباي، 1327هـ/ 1908م(:   )1(
صـ132؛ معاينة الباحث.

مصادر ترمجته: العطار، أمحد أبواخلري، النفح املسكي معجم شيوخ أمحد املكي، )املدينة املنورة، اجلامعة   )2(
اإلسالمية، نسخة مصورة عن األصل املحفوظ يف املكتبة اآلصفية، حيدرآباد(: لوحة 135، الوجه 
عبدالرمحن  السقاف،  صـ105؛  األخيار:  صلة  أمحد،  بن  عمر  بافقيه،  أ؛  الوجه   145 اللوحة  ب- 
بن عبيداهلل، إدام القوت: صـ547؛ السقاف، عبداهلل حممد، تاريخ الشعراء: جـ2، صـ65، حاشية 
هبجة اخلاطر وسور الفؤاد يف مجع مآثر  2، وجـ5، صـ99، و؛ احلداد، علوي بن حممد بن طاهر، 
الرتاث، 1432هـ/ 2011م(: جـ1، صـ354؛  السيد علوي بن حممد احلداد، )اليمن، تريم، دار 
ابن الشيخ أيب بكر، سامل بن حفيظ، منحة اإلله يف االتصال ببعض أولياه، بعناية حممد أبوبكر باذيب، 
هتذيب  عبدالرمحن،  بن  عبدالقادر  اجلنيد،  483؛  صـ  2007م(:  1428هـ/  املقاصد،  دار  )تريم، 
النفس بام ورد من اآلداب والوصايا يف اإلجازات اخلمس، بعناية حممد أبوبكر باذيب، )األردن، دار 

الفتح للدراسات والنرش، 1426هـ/ 2005م(: صـ162، و163.
هذا هو الصحيح يف تاريخ مولده، ومطابق ملا يف الشجرة العلوية، وملا ذكره تلميذه أبواخلري العطار،   )3(
الذي حدده يف 17 ربيع اآلخر. أما ما ذكره الشيخ حممد بن عوض بافضل من أنه تويف سنة 1342هـ/ 
ينظر:  اإلله«.  »منحة  عىل  التعليقات  يف  ما  يصحح  وعليه  صحيح،  فغري  عام،  مائة  عن  1923م 
اجلنيد، عبدالقادر بن عبدالرمحن، هتذيب النفس بام ورد من اآلداب والوصايا يف اإلجازات اخلمس: 

صـ163؛ ابن الشيخ أيب بكر، سامل بن حفيظ، منحة اإلله يف االتصال ببعض أولياه: صـ483.
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اهلّمة،  وأثَبتهم جنانًا، عايل  املناِصب شأنًا،  أعظم  بأنه من  ُوِصَف  مجاعة من أرسته، 
أيبَّ النْفس، كرياًم. هاجر إىل حيدرآباد بسبب ديوٍن حتملها لقيامه بالصلح بني الناس، 
وتصدر لإلرشاد، ونال جاهًا ومكانًة، وكان النظاُم، حيرتُمه ويْكِرمه. وأخذ عنه أوالده: 
حسني وحممد وأمحد وزين وأبوبكر، وأبو اخلري أمحد بن عثامن العطار اهلندي، وابن 
عبيداهلل السقاف، وسامل بن حفيظ، وعمر بافقيه، وابنه أمحد، وعبداهلل السقاف، وعمر 
العيدروس، وعبداهلل بامجاح العمودي، وحممد بن عوض بافضل، وعلوي بافقيه)1(، 
وكانت وفاته يف حيدرآباد، يف 13 ربيع اآلخر سنة 1346هـ/1927م، ودفن بمقربة 

احلني، وصىل عليه ملك البالد. ِخطة الصَّ
* مؤلفاته:

]1/185[ الكواكُب الدرية واليواقيت اللؤلؤية جامُع بعِض مناقِب ومفاخر 
ومآثر وَصايا مشاهري األئّمة العلوية؛ ذكره احلبيش)2(. رتبه عىل مقدمة وثالثة أبواب: 

املقدمة: فيام ألوائل العلويني ومتأخرهيم من الوصايا. 
الباب األول: فيام جلده العيدروس من الوصايا وبعض املناقب. 

الباب الثاين: فيام ألخيه الشيخ عيل من الوصايا واملناقب. 
الباب الثالث: فيام للشيخ أيب بكر بن سامل من وصايا ونبذته »مفتاح الرسائر«)3(.
طبعته: طبع يف املطبعة الفيضية، سنة 1328هـ/ 1909م، يف 268 صفحة)4(.

يروي عن السيد علوي هذا: الشيخ حممد عبداهلل بن إسامعيل الرببيل السيالين، املتوىف حوايل سنة   )1(
املدائح  يف  اجلوهرية  الكنز  مظهر  الرببيل،  عبداهلل  بن  حممد  السيالين،  ينظر:  1950م.  1370هـ/ 

واألذكار املرضية، )اهلند، مدراس، املطبعة املجيدية، 1370هـ/ 1950م(: صـ 190.
احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: ص 370.  )2(

وصف الكتاب من معاينة الباحث.  )3(
عن معاينة الباحث.  )4(
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]2/186[ نفحُة امللك القدوس لسالك طريقة سيدنا عبد اهلل العيدروس؛  نبذة 
أمالها يف 8 رجب 1327هـ/1908م، بحيدرآباد الدكن، عىل عمر بن عبداهلل بْلَعال 

احلرضمي. 
بن  حممد  باهتامم  بحيدرآباد،  العالئي،  أبو  مطبعة  يف  د.ت  طبعت  طبعتها: 
 24 يف  مسجد،  ة  مكَّ إمام  حممد،  غالم  املولوي  باألردو  ترمجه  صاحب،  عبدالرمحن 

صفحة)1(.
]3/187[ رياض اجلنان؛ ورٌد، مجعه من اآليات واألحاديث واألدعية.

طبعته: طبع يف حياته يف حيدرآباد، وأعيد نرشه حديثًا 1426هـ/ 2006م، قدم 
له سقاف بن عيل العيدروس، وحممد )سعد( بن علوي العيدروس، يف 29 صفحة)2(.

* ومما أسهم يف نرشه من الرتاث احلرضمي)3(:
املحمدية  للصفات  احلاكية  النبوية  املدائح  ودرر  اللؤلؤية  الفوائد  غرر   -1
العيدروس  حممد  بن  عبدالرمحن  األعىل  ه  جلدِّ نبوية،  مدحية  املصطفوية؛  والشامئل 
سنة 1328هـ/  حيدرآباد،  الفيضية،  املطبعة  يف  طبعت  )ت 1112هـ/ 1700م(. 

1909م)4(.
2- البخبخة؛ تأليف عبداهلل بن أيب بكر العيدروس )ت 865هـ/ 1460م(، 
رٌة بقوِل: »بٍخ بٍخ«،  عباراٌت يف الثناء عىل كتاب »إحياء علوم الدين« للَغزايل، مصدَّ

وصف الكتاب من معاينة الباحث.  )1(

وصف الكتاب من معاينة الباحث.  )2(
يقي، حممد عبدالقيوم  ينظر: صدِّ املرتجم،  قام هبا  التي  والعلمية واالجتامعية  الدينية  األعامل  حول   )3(

واصل، تذكرة أولياۓ سلسلة عيدروسية، )حيدرآباد، دائرة برس، 1424هـ/ 2004م(: صـ38.
البغدادي، إسامعيل باشا، إيضاح املكنون: جـ2، صـ145.  )4(
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طبعت يف املطبعة الفيضية، بحيدرآباد، سنة 1328هـ/ 1909م، يف )8 صفحات()1(.

57 ـ سامل بن صالح باحطاب )ت 1350هـ/ 1931م()2(:
هو سامل بن صالح باحطاب، النعامين قبيلة، احلرضمي مولدًا، احليدآبادي وفاًة. 
ولد يف وادي دوَعن بحرضموت حوايل سنة 1256هـ/ 1840م، وهبا نَشأ، وطلب 
احلرضمي  الدوعني  الكندي  باسودان  عبداهلل  بن  حممد  الشيخ  أجلهم  مجاعة  عىل 
وخترج به، ثم هاَجر إىل حيدرآباد، فدَرس يف اجلامعة النظامية، ثم توىل التدريَس فيها 
تويف سنة 1350هـ/  الشافعية،  إفتاء  تويل منصب  إىل  احلال  به  وانتهى  مدًة طويلًة، 

1931م، عن 94 عامًا.
* مؤلفاته: 

]1/188[ الدر الثمني يف أصول الرشيعة وفروع الدين فيام جيب عينًا عىل كل 
من املكلفني؛ ذكره بروكلامن واحلبيش)3(. كتاٌب فقهي عىل طريقة السؤال واجلواب، 
ابتدأ تأليَفه سنة 1322هـ/ 1904م، بطلٍب من عوض بن سعيد أبو الليل، وعبدالقادر 
بن أمحد بن علوي العيدروس. قرظه أبوبكر بن شهاب الدين، وحممد عمر احلسيني 

صديقي، حممد عبدالقيوم، تذكرة أوليائي سلسلة عيدروسية: صـ 38.  )1(
مصادر ترمجته: حميي الدين، الربوفيسور سلطان، علامء العربية ومسامهاهتم يف األدب العريب يف العهد   )2(
املجيد يف  فتح  ابن اجلامل، عيل بن أيب بكر،  اهلند: صـ171؛  النظام بحيدرآباد  اآلصفجاهي، مملكة 
اإلسالمي،  الفقه  توعية  مركز  حيدرآباد،  )اهلند،  باحطاب،  عبداهلل  سامل  حتقيق  التقليد،  أحكام 
1423هـ/ 2002م(: صـ5، 35؛ النظاري، مجال حزام حممد، اهلجرات احلرضمية احلديثة إىل اهلند 
يف  مقدمة  دكتوراة  )رسالة  العرشين،  القرن  منتصف  حتى  عرش  التاسع  القرن  بداية  منذ  وتأثرياهتا 

جامعة بغداد، 2003م(: صـ 245.
الفكر  مصادر  حممد،  عبداهلل  احلبيش،  صـ254؛  جـ10،  العريب:  األدب  تاريخ  كارل،  بروكلامن،   )3(

اإلسالمي يف اليمن: صـ 292.
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القادري، وحممد أنوار اهلل الفاروقي، وصالح بن غالب القعيطي، وحممد طيب املكي.
ورقة،   86 يف  فقه،   730 رقمها  برتيم  األحقاف  مكتبة  يف  نسخة  منه  نسخه: 

وأخرى يف املكتبة اآلصفية بحيدرآباد رقمها 92 فقه)1(.
طبعاته: طبع يف القاهرة، بمطبعة دار الكتب العربية، سنة 1328هـ/ 1909م، 
1387هـ/  سنة  بالقاهرة،  املدين،  مطبعة  ويف  الغمراوي،  الزهري  حممد  بتصحيح 
1967م، يف 232 صفحة، ثم يف البحرين، باملطبعة احلكومية التابعة لوزارة اإلعالم، 
ق، سنة 1405هـ/ 1985م، يف 180 صفحة، ثم نرشته مصورًا مكتبة أهل  باملحرَّ
السنة واجلامعة، حيدرآباد، سنة 1418هـ/ 1998م، واهتامم عزان عبود اجلابري)2(.

* أعامل علمية قامت عىل كتاب »الدر الثمني«:
ترمجته إىل األردية؛ البنه صالح بن سامل باحطاب، وسمى الرتمجة »الفتح املبني«.

]2/189[ فتاوى؛ خمطوطة، ذكرها النظاري)3(.
نسختها: توجد لدى أحفاد صاحب الرتمجة يف باركس، حيدرآباد.

]3/190[ الَوصيَّة؛ ذكرها حميي الدين)4(.
نسختها: توجد نسختها اخلطية لدى أحفاد صاحب الرتمجة، باركس، حيدرآباد.

وصف الكتاب من معاينة الباحث.  )1(

وصف الكتاب من معاينة الباحث.  )2(
التاسع  القرن  بداية  اهلند وتأثرياهتا منذ  اهلجرات احلرضمية احلديثة إىل  النظاري، مجال حزام حممد،   )3(

عرش حتى منتصف القرن العرشين: صـ245.
حميي الدين، بروفيسور سلطان، علامء العربية ومسامهاهتم يف األدب العريب يف العهد اآلصفجاهي،   )4(

مملكة النظام بحيدرآباد اهلند: صـ173.
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58 ـ أمحد بن عبدالرمحن بارشاحيل )كان حيًا سنة 1350هـ/ 1931م()1(:

الشبامي  بارشاحيل،  إبراهيم  بن  بن عوض  بن حممد  بن عبدالرمحن  هو أمحد 
احلرضمي أصاًل، اهلندي احليدرآبادي مولدًا ووفاًة. ولد يف حيدرآباد، وكان قادريَّ 

الطريقة، واستفيد وجوده يف سنة 1350هـ/ 1931م، من كتابه التايل.
* مؤلفاته:

النجا« البن  »سفينة  متن  فيه  ترجم  النجا؛  ترمجة سفينة  اهلدى  نجوم   ]191[
سمري من العربية إىل األردية، تلبيًة لطلِب عيل بن حممد سعيدي، فرغ منها يف صفر سنة 
السؤال واجلواب، اشتمل عىل 77 سؤاالً  1350هـ/ 1931م، وجعله عىل طريقة 

بأجوبتها)2(.
طبعته: صدر عن املكتبة األرشفية، بحيدرآباد، عىل نفقة عبدالقادر بن عبداهلل 

وحة، قطر، سنة 1403هـ/ 1983م، يف 43 صفحة)3(. بارشاحيل، نزيل الدَّ
59 ـ صالح بن سامل باحطَّاب )ت 1374هـ/ 1954م()4(:

أصاًل،  احلرضميُّ  قبيلة،  النعامين  باحطَّاب،  صالح  بن  سامل  بن  صالح  هو 
احليدرآبادي مولدًا ووفاًة. ولد سنة 1324هـ/ 1906م، ودَرس يف اجلامعة النظامية، 
شيخ  و  األفغاين،  عبدالكريم  شيوخه  من  1926م.  1345هـ/  سنة  فيها  وخترج 
مصادر ترمجته: بارشاحيل، أمحد بن عبدالرمحن، نجوم اهلدى ترمجة سفينة النجا، )اهلند، حيدرآباد،   )1(

املكتبة األرشفية، 1407هـ/ 1987م(: صـ42-3.
وصف الكتاب من معاينة الباحث.  )2(
وصف الكتاب من معاينة الباحث.  )3(

حيدرآباد،  )اهلند،  الكون،  شجرة  إىل  والعون  اإلرشاد  سامل،  بن  صالح  باحطاب،  ترمجته:  مصادر   )4(
حرست أكاديمي، 1418هـ/ 1998م(: صـ6-7؛ النظاري، مجال حزام حممد، اهلجرات احلرضمية 

احلديثة إىل اهلند وتأثرياهتا منذ بداية القرن التاسع عرش حتى منتصف القرن العرشين: صـ247.
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سني باجلامعة النظامية،  احلديث حممد يعقوب، واملفتي ركن الدين. توىل صدارة املدرِّ
ثم أصبح ُمفتيًا للواء نظام حمبوب، وأنشأ مْعَهدًا دينيًا سامه سبيَل اخلري. من تالميذه 
سلطان حميي الدين، وحممد خاجة رشيف، وعبداهلل بن أمحد املدحيج، واملفتي عظيم 
الدين. كان بليغًا، بارعًا يف العلوم العقلية والنقلية، حمبًا لألَدب العريب، تويف عَزبًا سنة 

1374هـ/ 1954م.
* مؤلفاته:

وهو  الدين)1(.  حميي  ذكره  الكون؛  شجرة  إىل  والعون  اإلرشاد   ]1/192[
تعريب لرَسالة »شجرة الكون« تأليف عبدالقدير الصديقي )ت 1381هـ/ 1961م( 

من األردية.
يق كلشن، حيدرآباد، عىل نفقة  طبعتها: نرشها جملس حرست أكاديمي، ِصدِّ
ان عبود اجلابري، يف 17 شوال 1418هـ/ 15 فرباير 1998م، يف 32 صفحة)2(. عزَّ

]2/193[ ترمجة خطب ابن نباتة إىل األردية؛ ذكره حميي الدين)3(.
]3/194[ ديوان شعر؛ ذكره حميي الدين)4(.

]4/195[ رسالة يف إهداء ثواب قراءة القرآن لألموات؛ فتوى أجاب عنها يف 
6 شعبان 1360هـ/ 1941م، ذكرها حميي الدين)5(.

حميي الدين، بروفيسور سلطان، علامء العربية ومسامهاهتم يف األدب العريب يف العهد اآلصفجاهي،   )1(
مملكة النظام بحيدرآباد اهلند: صـ387؛ النظاري، مجال حزام، اهلجرات احلرضمية احلديثة إىل اهلند 

وتأثرياهتا منذ بداية القرن التاسع عرش حتى منتصف القرن العرشين: صـ274.
وصف الكتاب من معاينة الباحث.  )2(

حميي الدين، بروفيسور سلطان، املصدر السابق: صـ387.  )3(
املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ387.  )4(

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ387؛ النظاري، مجال حزام، املصدر السابق: صـ274.  )5(
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طبعتـه: نشـرته إدارة املـكتبة األشـرفيـة، سنـة 1410هـ/ 1990م، يف 24 

صفحة)1(.
يعلم موضع  الـدين)2(، خمطوط ال  السعـادة؛ ذكـره حميي  ]5/196[ سبيـل 

وجوده.
]6/197[ سرية اإلمام حممد بن إدريس الشافعي؛ ذكره حميي الدين)3(. ألفه 

باألردية سنة 1339هـ/ 1920م، وهو يف اخلامسة عرشة من عمره، خمطوط.
نسخته: حمفوظ لدى أبناء أخيه الشيخ عبداهلل باحطاب، باركس)4(.

* األعامل عىل »سرية اإلمام الشافعي«:
ترمجته إىل العربية؛ قام بالرتمجة تلميذ املؤلف، شيخ احلديث باجلامعة النظامية، 
حممد خاجه رشيف. طبعتها: صدرت عن إدارة املكتبة األرشفية، حيدرآباد، بتاريخ 

30 رجب سنة 1401هـ/ 3 يونيو 1981م، يف 139 صفحة)5(.
موضع  يعلم  ال  الدين)6(،  حميي  ذكره  ملسو هيلع هللا ىلص؛  املرسل  النبي  سرية   ]7/198[

وجوده.

وصف الكتاب من معاينة الباحث.  )1(
حميي الدين، بروفيسور سلطان، املصدر السابق: صـ387.  )2(

املصدر السابق:  النظاري، مجال حزام،  املصدر السابق: صـ387؛  حميي الدين، بروفيسور سلطان،   )3(
صـ274.

وصف الكتاب من معاينة الباحث.  )4(

وصف الكتاب من معاينة الباحث.  )5(
حميي الدين، الربوفيسور سلطان، علامء العربية ومسامهاهتم يف األدب العريب يف العهد اآلصفجاهي،   )6(

مملكة النظام بحيدرآباد اهلند: صـ387.
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]8/199[ فتاوى؛ بالعربية واألردية، ذكرها حميي الدين)1(، ال يعلم موضع 

وجوده.
]9/200[ الفتح املبني ترمجة الدر الثمني؛ ذكره حميي الدين)2(، ال يعلم موضع 

وجوده.
]10/201[ النفحة اإليامنية واملنحة الربانية إىل احلكمة اإلسالمية؛ ذكره حميي 
الدين)3(، ترجم فيه »احلكمة اإلسالمية« لعبدالقدير الصديقي، من األردية إىل العربية.
بنده، حيدرآباد، يف 26 صفر سنة  العزيزية، بشاه عيل  طبعته: طبع يف املطبعة 
حرست  جملس  إرشاف  حتت  صفحة،   138 يف  1998م،  يونيو   22 1419هـــ/ 

أكاديمي)4(.
60 ـ  صالح بن غالب القعيطي )ت 1375هـ/1956م()5(:

هو صالح بن غالب بن عوض بن عمر بن عوض القعيطي، اليافعي احلرضمي 
أصاًل، احليدرآبادي مولدًا. السلطان ابن السلطان، ولد يف حيدرآباد سنة 1295هـ/ 
الدين،  بكر بن شهاب  املدارس احلكومية، وأخذ عن أيب  تقريبًا، درس يف  1877م 
وكان ذكيًا، رسيع البدهية، كثري املطالعة، جييد العربية واألردية واإلنجليزية، مع يشء 

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ387؛ النظاري، اهلجرات احلرضمية احلديثة إىل اهلند: صـ274.  )1(
املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ387.  )2(

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ387؛ النظاري، مجال عيل، املصدر السابق: صـ274.  )3(
وصف الكتاب من معاينة الباحث.  )4(

سعيد  باوزير،  و187؛  صـ131،  القوت:  إدام  عبيداهلل،   بن  عبدالرمحن  السقاف،  ترمجته:  مصادر   )5(
أدوار  يف  يافع  أمحد،  بن  عبداهلل  الناخبي،  صـ170؛  احلرضمي:  التاريخ  يف  والثقافة  الفكر  عوض، 
خريالدين،  الزركيل،  صـ143؛  1990م(:  1410هـ/  العلم،  دار  رشكة  مطابع  )جدة،  التاريخ، 

األعالم: جـ3، صـ193.
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من األملانية. ويل احلكم يف حرضموت سنة 1354هـ/ 1935م، إىل وفاته إثر عملية 
جراحية يف مدينة عدن يوم االثنني 18 شوال 1375هـ/ 28 مايو 1956م، وقيل: 

مات مسُمومًا، ودفن يف املَكالَّ.
* مؤلفاته: 

]1/202[ اآليات البينات عىل وجود خالق الكائنات؛ ذكره احلبيش وخان)1(.
 2482 رقمها  برتيم،  للمخطوطات  األحقاف  مكتبة  يف  نسخة  منه  نسخته: 

متنوعة، يف 166 ورقة، ضمن جمموعة املكتبة الشعبية)2(.
 115 يف  1367هـ/1947م،  سنة  بحيدرآباد،  احلكومة،  دار  يف  طبع  طبعته: 

صفحة)3(.
]2/203[ األسار املنطوية يف املثلثات املستوية؛ ذكره احلبيش)4(. 

رقمها  برتيم،  للمخطوطات  األحقاف  مكتبة  يف  خطية  نسخة  منه  نسخته: 
2480 متنوعة، ضمن جمموعة املكتبة الشعبية، يف 58 ورقة)5(.

]3/204[ أصول الفقه.
رقم  حتت  حرضموت،  برتيم،  األحقاف  مكتبة  يف  خطية  نسخة  منه  نسخته: 

489 فقه، يف 59 ورقة، ناقصة من آخرها)6(.
احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ306؛ خان، أمحد، معجم املطبوعات   )1(

العربية يف شبه القارة اهلندية: صـ 242.
وصف الكتاب من معاينة الباحث.  )2(
وصف الكتاب من معاينة الباحث.  )3(

احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ 306.  )4(
وصف الكتاب من معاينة الباحث.  )5(
وصف الكتاب من معاينة الباحث.  )6(
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بـاوزيـر  ذكـره  )باألردية(؛  القرآن  كلمات  )مفـردات(  تفسـري   ]4/205[

والناخبي)1(. مل يتم العثور عليه.
]5/206[ الرحلة السلطانية؛ ذكرها احلبيش)2(. 

نسختها: منها نسخة خطية يف مكتبة األحقاف برتيم، حرضموت، رقمها 2055 
تاريخ، ضمن جمموعة الكتب املصادرة، يف 34 ورقة، مزودة بالصور الفوتوغرافية)3(.
طبعتها: طبعت يف سنغافورة سنة 1370هـ/ 1950م،، ثم نرشهتا حديثًا دار 

حرضموت للدراسات، املكال، 1425هـ/ 2004م)4(.
 ]6/207[ الطريقة الواضحة إىل اجلرب واملقابلة.

متنوعة، يف 37  رقمها 2505  برتيم،  األحقاف  مكتبة  نسخة يف  منه  نسخته: 
ورقة)5(.

]7/208[ مبحث وجوب التعبد باآلحاد.
طبعته: صدر عن مطبعة الكامل، بَعدن، يف مجادى األوىل سنة 1370هـ/ فرباير 

1951م، يف 45 صفحة)6(.

باوزير، سعيد عوض، صفحات من التاريخ احلرضمي: صـ245؛ الناخبي، عبداهلل بن أمحد، ديوان   )1(
شاعر الدولة، )جدة، طبعة خاصة، 1422هـ/ 2001م(: صـ12؛ باطاهر، أمني عمر، جهود علامء 

حرضموت يف الدراسات القرآنية: صـ197.
احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ306.  )2(

وصف الكتاب من معاينة الباحث.  )3(

وصف الكتاب من معاينة الباحث.  )4(

وصف الكتاب من معاينة الباحث.  )5(

وصف الكتاب من معاينة الباحث.  )6(
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]8/209[ مصادر األحكام الرشعية؛ ذكره احلبيش)1(.

طبعاته: صدرت الطبعة األوىل يف ثالثة أجزاء، عن مطبعة دار الكتاب العريب، 
بالقاهرة، خالل السنوات 1367هـ، و1368هـ، 1369هـ، األول يف 264 صفحة، 
والثاين يف 282 صفحة، والثالث يف 326 صفحة، ثم طبع حديثًا يف جملدين، عن دار 
املحمدي، بجدة، بعناية حفيده السلطان غالب بن عوض القعيطي، وقدم له الشيخ 

عبداهلل الناخبي)2(.
]9/210[ هيئة املالحة البحرية؛ ذكره احلبيش)3(. 

 2517 رقمها  برتيم،  للمخطوطات  األحقاف  مكتبة  يف  نسخة  منه  نسخته: 
متنوعة، يف 188 ورقة، وأخرى فيها برقم  2518 متنوعة، يف 77 ورقة)4(.

61 ـ سيف بن حسني القعيطي )ت 1383هـ/ 1964م()5(:
هو سيف بن حسني بن عبداهلل بن عمر بن عوض القعيطي، احلرضمي أصال، 
ثم  الرشقية،  العلوم  دار  احليدرآبادي مولدًا ووفاًة. ولد يف حيدرآباد، ودَرس هبا يف 
التحق باجلامعة العثامنية ونال شهادة املاجستري يف آداب اللغة العربية، ثم دَرس يف كلية 
العثامنية،  البكالوريوس. وبعد خترجه، ُعنيِّ حمارضًا يف اجلامعة  احلُقوق ونال شهادة 

احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ306.  )1(
وصف الكتاب من معاينة الباحث.  )2(

احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ306.  )3(
وصف الكتاب من معاينة الباحث.  )4(

صـ413-424؛  ومسامهاهتم:  العربية  علامء  سلطان،  الربوفيسور  الدين،  حميي  ترمجته:  مصادر   )5(
القعيطي، السلطان غالب، تأمالت عن تاريخ حرضموت قبل اإلسالم ويف فجره مع مسح عام عن 
خاصة،  )جدة، طبعة  آسيا،  بشعوب جنوب ورشق  األزمنة  احلضارمة عرب  ونتائج عالقات  هجرة 
اهلند:  إىل  احلديثة  احلرضمية  اهلجرات  عيل،  مجال  النظاري،  97-98؛  صـ  1417هـ/1997م(: 

صـ277.
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وكان بارعًا يف العربية، متقنًا لألردية والفارسية، من تالميذه الربوفيسور سلطان حميي 

الدين احليدرآبادي، ويف حيدرآباد كانت وفاته سنة 1383هـ/ 1964م.
* مؤلفاته:

]1/211[ األمثال واألقوال احلرضمية؛ ذكره السلطان غالب القعيطي)1(. 
]2/212[ خصائُص اللغة )اللهجة( احلرضمية؛ ذكره حميي الدين)2(.

نسخته: منه نسخة يف مكتبة دائرة املعارف العثامنية.
َوى احلال إىل اهلل املتعال؛ وهو ترمجة القصيدة الشهرية لشاعر  ]3/213[ شكرْ
عنواهنا  التي  1938م(  1356هـ/  )ت  إقبال  حممد  الفيلسوف  األديب  اإلسالم 
حميي  ذكره  سيأيت،  كام  أيضًا  غريه  هَبا  عرَّ وقد  َشْكَوه«،  و»جواب  »َشْكَوه«  باألردية 

الدين، والقعيطي)3(.
نسخته: نسخة منه حمفوظة يف مكتبة دائرة املعارف العثامنية.

]4/214[ فقه اللغة احلرضمية؛ ذكره القعيطي)4(.
األديب  لرباعيات  ترمجة  وهو  اخليام؛  رباعيات  من  املدام  فوح   ]5/215[
لصديقه  العمل  ذلك  وأهدى  العربية،  إىل  الفارسية  من  نقلها  اخليام،  عمر  الشهري 
اللواء )اجلنرال( السيد أمحد حمضار العيدروس، ذكره حميي الدين والسلطان غالب 

القعيطي)5(.

القعيطي، السلطان غالب، املصدر السابق: صـ 98.  )1(
حميي الدين، الربوفيسور سلطان، املصدر السابق: صـ413.  )2(

حميي الدين، الربوفيسور سلطان، علامء العربية ومسامهاهتم: صـ413.  )3(
)4(  القعيطي، السلطان غالب، تأمالت عن تاريخ حرضموت: صـ98.

حميي الدين، الربوفيسور سلطان، املصدر السابق: صـ413.  )5(
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نسخته: نسخة منه حمفوظة يف مكتبة دائرة املعارف العثامنية)1(.

ب؛ ذكره حميي الدين)2(.  ]6/216[ املعرَّ
نسخته: نسخة منه حمفوظة يف مكتبة دائرة املعارف العثامنية، يف 1470 صفحة)3(.

62 ـ عيل قديري ابن الشيخ أيب بكر بن سامل )ت 1399هـ/ 1979م()4(:
هو عيل بن أيب بكر، من آل الشيخ أيب بكر بن سامل، باعلوي احلسيني، احلرضمي 
الصديقي  عبدالقدير  تالميذ  خاّصة  من  كان  ووفــاًة.  مولدًا  احليدرآبادي  أصاًل، 
يف  جنديًا  عمل  قديري.  بعيل  ُعِرف  معه  صحبته  ولطول  )ت1382هـ/ 1962م(، 
اجليش النظامي، وحاز رتبة كْرَنل، ومل تشغله الوظيفة عن العلم. زار حرضموت موطن 

األجداد، ثم تفرغ يف أخريات عمره للتأليف، تويف سنة 1399هـ/ 1979م، تقريبًا.
* مؤلفاته:

إىل  وَسار  رشاعية،  باخرة  يف  املكال  قدم  موت؛  حرضرْ إىل  رحلٌة   ]1/217[
عينَات عىل ظهور احلمري، واستغرقْت رحلته ذهابًا وإيابًا حوايل ثالثة أشهر، طوَف 
ابنُه سامل قديري للباحث. وقد فقدت  فيها بلدان وادي حرضموت وقراه، كام ذكر 

هذه الرحلة يف حياته.
اإلسالمي،  الترشيع  فلسفة  يف  لطيف  كتيٌب  املوثَّق؛  املذهُب   ]2/218[
ومقارنته باألحكام الوضعية، أتم تأليَفه سنة 1393هـ/ 1973م، وقرظه املفتي حممد 

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ413؛ القعيطي، السلطان غالب، املصدر السابق صـ98.  )1(
حميي الدين، الربوفيسور سلطان، املصدر السابق: صـ413.  )2(

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ413.  )3(
مصادر ترمجته: ابن الشيخ أيب بكر، عيل قديري، املذهب املوثق، )اهلند، حيدرآباد، املطبعة العزيزية،   )4(

1399هـ/ 1979م(: 45-3.
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عبداحلميد، شيخ اجلامعة النظامية، واحلكيم حممد حسني، وأمحد الشطاري، معتمد 
جملس علامء الدكن، وغريهم. ويؤخذ تاريُخ تأليفه بالعام اهلجري، من عبارة )مذهٌب 

مَوثَّق = 1393هـ(.
1399هـ/  سنة  حيدرآباد،  بنده،  عيل  بشاه  العزيزية،  املطبعة  يف  طبع  طبعته: 
املطبوعات  من  اجلديدة  )السلسلة  يف  اخلامس  وهو  صفحة،   47 يف  1979م، 

احلبيبية()1(.
63 ـ عبداهلل بن أمحد مدحيج  )ت 1407هـ/ 1987م()2(:

مولدًا،  احلرضمي  احلسيني،  باعلوي  املدحيج،  حممد  بن  أمحد  بن  عبداهلل  هو 
احليدرآبادي وفاة ومدفنًا. ولد سنة 1311هـ/ 1893م، يف ريدة الُعَليب بحرضموت، 
إىل  سار  1905م،  1323هـ/  سنة  ويف  اجلُوهيِّني.  وريدة  ة،  املعارَّ َريدة  بني  الواقعة 
غيل باوزير للدراسة، فأخذ عن حممد بن عمر بن سلم )ت 1329هـ/ 1910م(، 
وعن تلميذه عبداهلل بن حممد بن طاهر باوزير، فحفظ »الزبد«، و»األلفية«، و»المية 
األفعال«. ثم درس يف رباط تريم بضعة أشهر، ويف املَكال أخذ عن سعيد األمحدي 
العالمة  حثَّه  حيدرآباد،  ويف  مْسَقط.  طريق  عن  اهلند  إىل  سفره  يف  ورافقه  اليافعي، 
الشيخ حممد أنوار اهلل الفاروقي، مؤسس اجلامعة النظامية، عىل االلتحاق هبا، ودرس 

وصف الكتاب من معاينة الباحث.  )1(
مصادر ترمجته: حميي الدين، الربوفيسور سلطان، علامء العربية ومسامهاهتم: صـ320-326؛ املؤلف   )2(
أدبية ثقافية،  التنوير، جملة  الشيخ احلبيب عبداهلل املدحيج احلرضمي، )مقال منشور يف جملة  السابق، 
حيدرآباد،  العثامنية،  باجلامعة  االجتامعية  والعلوم  اآلداب  كلية  يف  العريب  القسم  عن  سنويًا  تصدر 
شمس الظهرية: جـ1،  العدد الصادر سنة 2000م(: صـ55-65؛ املشهور، عبدالرمحن بن حممد، 
صـ370. ]تنبيه[: أخطأ السيد حممد ضياء شهاب، حمقق »شمس الظهرية«، فسامه: عبداهلل بن علوي 
مدحيج، كام أخطأ يف وصفه بأنه مدير املكتبة اآلصفية. والصواب: أن اسمه عبداهلل بن أمحد، ومل يكن 

مديرًا لآلصفية، بل مصححًا يف دائرة املعارف العثامنية.
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عليه، وعىل حممد العبادي، وسامل بن صالح باحطاب أخذ عنه »مجع اجلوامع«، ثم بعد 

خترجه، ُعنيِّ فيها مدرسًا للفقه الشافعي. 
وعمل  الدكن،  علامء  وجملس  النعامنية،  املعارف  إحياء  جملس  عضويَة  نال 
1976م،  1396هـ/  سنة  ويف  عامًا،   40 قرابة  العثامنية  املعارف  دائرة  يف  مصححًا 
كرمه رئيس الدولة بمنحه شهادة )Certificate Of Honor In Arabic( تقديرًا 
جلهوده يف خدمة اللغة العربية، مع دعم مايل سنوي. وكان له جملٌس بعد املغرب يف 
أسئلة  فيه عىل  الدين، جييبان  املفتي حممد رحيم  إىل جوار  )الشوگ(  السوق  مْسجد 
املستفتني. من تالميذه حممد خاجه رشيف، وسلطان حميي الدين، وعزيز بيك، الذي 
الثالثاء 29 صفر سنة  بشئونه اخلاصة. وكانت وفاته يف حيدرآباد، مساء  يقوم  كان 
صديقه  جوار  إىل  الدين،  شجاع  شاه  بمقربة  ودفن  1986م،  نوفمرب  1407هـ/4 

املفتي حممد رحيم الدين.
دائرة  مطبوعات  بتصحيح  النشغاله  يؤلف  مل  ومآثره:  مؤلفاته   *

املعارف العثامنية، وسيأيت احلديُث عن دوره فيها يف الباب الثالث.
64 ـ عبدالرمحن بن حمفوظ احلمومي )ت 1409هـ/ 1989م()1(:

إىل  ينتسب  احليدرآبادي.  ثم  احلرضمي،  احلمومي  حمفوظ  بن  عبدالرمحن  هو 
قبيلة احلُموم، وهي قبيلة مقاتلة يف حرضموت، تعيش عيشَة البداوة، هاجر بعضهم 
إىل حيدرآباد، ومنهم أرسة املرتَجم. ولد يف حيدرآباد، يف حارة نور خان بازار، سنة 
القرآن وعمره 13 سنة،  النظامية، وحفظ  اجلامعة  1330هـ/ 1901م، ودرس يف 
وملا ختمه خلع عليه امللك عثامن عيل خان، عباءًة، وسلمه الشهادة بيده. أتم دراسة 

مصادر ترمجته: حميي الدين، الربوفيسور سلطان، علامء العربية ومسامهاهتم يف األدب العريب يف العهد   )1(
اآلصفجاهي، مملكة النظام بحيدرآباد اهلند: صـ310-306.
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اجتيازه  وبعد  القراء.  شيِخ  احلسيني،  عيل  روشن  يد  عىل  فالعرش،  السبع  القراءات 
مرحلة املولوي يف اجلامعة، اختاره النظام إلمامة وخطابة مسجده  امللكي الكائن يف 
س يف اجلامعة النظامية  احلديقة العمومية )باغ عام(، وظل إمامًا فيه مدة 55 عامًا. درَّ
منذ سنة 1351هـ/ 1932م، وأصبَح شيخ التجويد هبا ويف سنة 1398هـ/ 1978م 
ِقَبل مجعية الطلبة القدامى للجامعة النظامية، كام منحه  ُمنح لقَب )شيخ القراء( من 
اء(. كان من مالزمي جمالس أيب الوفاء األفغاين،  أستاذه روشن عيل لقَب )نصري الُقرَّ

ر فيصيل الصبح خلَفه يف مسجده الذي يبعد 6 كلم عن منزله. ويبكِّ
أخذ عنه القراءات مجاعٌة، منهم املفتي حممد ويل اهلل، وسيد محيد اهلل احلسيني، 
وصالح اليافعي، وحممد عبدالستار خان، رئيس قسم اللغة العربية باجلامعة العثامنية، 
ووحيد الزمان خان، وسيد أنور حسني، وسيد حممود. تويف يف 11 ربيع األول سنة 
1409هـ/ أكتوبر 1988م، ودفن إىل جواِر حمدث الدكن، عبداهلل شاه النقشبندي، 
إمامة  يف  خلَفه  حممد،  اسمه  وولدًا  بناٍت  وخلف  اجلْذب،  من  حالٌة  اعرتته  أن  بعد 
لتحفيظ  احلمومي  )مدرسة  إىل  منزله  بتحويل  وفاته  بعد  ابنه  وقام  املَلكي،  املسجِد 

القرآن الكريم(.
65 ـ عبدالرحيم بن سامل بانعيم )ت 1424هـ/ 2004م()1(:

بانعيم، احلرضمي أصاًل، احليدرآبادي مولدًا ووفاًة.  هو عبدالرحيم بن سامل 
يف  وتفرغ  التجارة،  يف  عمل  ثم  النظامية،  مدارسها  يف  ودرس  حيدرآباد،  يف  ولد 
التبليغ،  مجاعة  من  اهلنود  الدعاة  مع  يسافر  فكان  اهلل،  إىل  للدعوة  عمره  أخريات 
اليابان، وأسس مدرسًة  القرى والبلدان يف اهلند وخارجها حتى وصَل إىل  وجيوب 

مصادر ترمجته: بانعيم، عبداهلل بن عبدالرحيم، مقابلة شخصية يف باركس، حيدرآباد، مجادى اآلخرة   )1(
1430هـ/ مايو 2006م.
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تويف  باركس،  تقُع يف وَسط  غار،  الصِّ لتعليم  بُكتَّاٍب  أشبه  اإلهلية(،  )املدرسة  سامها 

سنة 1424هـ/ 2004م.
* مؤلفاته:

بن  ابنه عبداهلل  الشافعي؛ ذكره  الفقه  املبتدين« يف  »إعانة  ترمجُة كتاِب   ]219[
عبدالرحيم بانعيم. ترجَم فيه كتاب »إعانة املبتدين ببعض فروع الدين«، تأليف عبداهلل 

ابن عمر بامجاح العمودي )ت 1354هـ/ 1935م(، من العربية إىل األردية.
66 ـ عزان عبود اجلابري )ت 1425هـ/ 2005م()1(:

هو عزان بن عبود ابن عيل َجابر، اليافعي احلرضمي أصاًل، احليدرآبادي مولدًا 
ووفاًة، الشهري باجلابري. ولد يف حيدرآباد، ودَرس يف اجلامعة النظامية، ومن شيوخه 
باملجان  الكتب ووزعها  من  العديد  للعلم، نرش  كان حمبًا  باحطاب.  بن سامل  صالح 
لطالب العلم، وأسس مجعياٍت خريية، وباجلملة فمساعيه مشكورة، وذكره يرتّدد عىل 

ألسنة الناس هناك، تويف سنة 1425هـ/ 2005م.
* مآثِره العلمية: 

من  باركس  علامء  مصنفات  من  مجلًة  ونرش  العلم،  ألهل  اخلدمة  دائَب  كان 
احلضارمة، وله مكتبة مفتوحة ملن أراد املطالعة، زرهتا يف سنة 1427هـ/ 2006م، 
والقائم عليها األستاذ عبداهلل بن عبدالرحيم بانعيم، خريج دار العلوم ديوبند، اطلع 

فيها الباحث عىل مجلة من مطبوعاته، ووصَف منها ما كان عىل رشط هذا البحث.
* * *

مصادر ترمجته: بانعيم، عبداهلل بن عبدالرحيم، مقابلة شخصية يف باركس، حيدرآباد، مجادى اآلخرة   )1(
1430هـ/ مايو 2009م.
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الفصل اخلامس
أعالم احلَضارمة يف جنوب اهلند

كان جنوب اهلنِد حيكم من قبل ُساللة عيل راَجه)1(، الذين استقروا يف جنوب 
اهلند عىل سواحل املليبار منذ القرن الثاين اهلجري/ الثامن امليالدي. واستمر حكمهم 

إىل زمن الغزو الربتغايل مطلع القرن العارش اهلجري/ السادس عرش امليالدي)2(. 
ثم امتدت إليها أطامع رشكة اهلند الرشقية مطلع القرن السابع عرش امليالدي، 
فقام عليها يف سنة 1177هـ/ 1763م، حيدر عيل بن فتح عيل الكوهريي احليدرآبادي 
القريبة  املستقلة يف والية ميُسور،  إَمارته  الذي أسس  )ت 1196هـ/ 1782م()3(، 
من مليبار، وسيَطر عىل كثري من األرايض املجاورة، وتنامت قوته، فأزعج بريطانيا، 
هاجم  ثم  1765م)4(،  1179هـ/  سنة  وطردها  قواهتا  فدحر  ميسور،  يف  فهامجته 
اإلنجليز  عليه  وعرض  1193هـ/1780م،  سنة  والسيف  بالنار  وخرهبا  َكْرَناتَك 

املصاحلة فرفض)5(. 
تاريخ اإلسالم يف اهلند: ص 67؛ املعربي، أمحد زين  النمر، عبداملنعم،  ينظر:  عن أرسة عيل راجا،   )1(
الدين، حتفة املجاهدين يف أحوال الربتغاليني، حتقيق حممد سعيد الطرحيي، )بريوت، مؤسسة الوفاء، 

1405هـ/ 1985م(: املقدمة بقلم املحقق، صـ83-80.
إىل  التجار  من  وغريهم  العرب  توافد  وكثرة  بالتجارة،  اإلسالم  قبل  ما  من  اشتهرت  مليبار  بالد   )2(
سواحلها، ينظر: احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، اهلند يف العهد اإلسالمي: صـ74، و280-277.

احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ6، صـ717.  )3(
صاحلية، حممد عيسى، ثالث وثائق عثامنية مليبارية، مقال، )جملة العصور، نصف سنوية، لندن، دار   )4(

املريخ للنرش، املجاد التاسع، اجلزء الثاين، حمرم 1415هـ/ يوليو 1994م(: صـ 207-206.
احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ6، صـ717؛ النمر، عبداملنعم، املصدر السابق:   )5(

صـ 352.
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الذي  ميُسور،  بأسد  الشهري  سلطان،  تيبُّو  ابنه  خلفه  عيل،  حيدر  موت  وبعد 
بجيوش  هزائم  عدة  أحلق  أن  وبعد  والده،  كان  كام  اإلنجليز،  ضد  احلرب  واصَل 
ه، وحاولوا كرسه، فهزمهم، وحارهبم حتى  بريطانيا، حتالفت مع نظام حيدرآباد ضدَّ
نوا  ومكَّ ومنگلور،  ميُسور  اإلنجليز  فدخل  1799م،  1214هـ/  سنة  شهيدًا  مات 
الثورة عليها سنة 1274هـ/ 1858م)1(. وكان  قامت  أن  إىل  الرشقية،  اهلند  لرشكة 
املستعمر  الثورة عىل  تلك  ٌف يف  َدوٌر مرشِّ اهلند  مناطق جنوب  لعَرب حرضموت يف 
األجنبي. وسوف أعرُض هنا لذكر تاريخ احلضارمة يف هذه املنطقة، ناشدًا التعرف عىل 

مشاركتهم الدينية والعلمية يف بلدان تلَك األقاليم اجلنوبية، من خالل ثالثة مباحث:
املبحث األول: أعالُم احلضارمة يف والية تاميل نادو )مدراس قدياًم(.

املبحث الثاين: أعالُم احلَضارمة يف كريال )مليبار قدياًم(.
املبحث الثالث: أعالُم احلضارمة يف رسي النكا )جزيرة سيالن قدياًم(.

املبحث األول
أعالم احلَضارمة يف مدينة َمدراس

املحيط  اهلند، ترشف عىل  الساحلية يف جنوب  املدن  أكرب  مْدَراس، من  مدينة 
إىل  اسمها حديثًا  ل  وُبدِّ كرناٹـگ،  أرض  نادو من  تاميل  اهلندي، وهي ضمن والية 
تِِشنَّاي، وكان ظهورها كميناء جتاري عىل يد رشكة اهلند الرشقية، وطورها اإلنجليز 

عن تيبو سلطان، ينظر: احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، اهلند يف العهد اإلسالمي: صـ277؛ النمر،   )1(
مليبارية: صـ208؛  عثامنية  وثائق  ثالث  اهلند: صـ354؛ صاحلية، حممد عيسى،  اإلسالم يف  تاريخ 
الفارسية محداهلل أفرس،  ٹيـپو سلطان«، ترمجه عن  وللربوفيسور حمب احلسن، كتاب بعنوان »تاريخ 

وعتيق صديقي، )دهيل، نئي، قومي كاونسل برائي فروغ أردو زبان، ط2، 2010م(.
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سنة  املغويل،  شاهجهان  السلطان  عهد  يف  عنوًة  وأخذوها  عليها  استولوا  أن  بعد 

1049هـ/ 1639م)1(.
يقال إن نْصَف عدد املسلمني يف مدراس هم عىل مذهب اإلمام الشافعي، ومل 
يزل منصُب القَضاء بيد الشافعية منذ زمن بعيد، وقاضيها حاليًا، حممد صالح الدين 
اهلند  تعدُّ من كربى مكتباِت  آبائه،  يمتلك مكتبة ورثها عن  الذي  أيوب األزهري، 

اخلاصة)2(. 
1098هـــ/  سنَة  حيًّا  )كان  السقاف  َعيِّف(  )الضُّ حممد  بن  عوض  67ـ 

1686م()3(:
قاف، باعلوي احلسيني، احلرضمي مولدًا،  هو عوض بن حممد بن عوض السَّ
قرية  ولد يف  َضِعيف.  َعيِّف، تصغري  الضُّ بآل  ووفاًة. شهرت أرسته  املدرايسُّ هجرًة 
قَسم بحرضموت، حوايل سنة 1040هـ/ 1630م، وهبا نشأ وطلب العلم عىل شيوخ 
بلده، ومنهم عبداهلل بن علوي احلداد، الذي قال فيه: »صِحَبنا يف البداية، ومل يقطع عنا 
ة إقامته بأرض اهلند«)4(. ثم َسار إىل مكة فأخذ هبا عن حممد عالء  املكاتبة كلَّ سنٍة، مدَّ
الدين البابيل، وعيل بن اجلامل املكي األنصاري، وعيسى اجلعفري الثعالبي املغريب، وله 
منه إجازٌة مؤرخة يف سنة 1070هـ/ 1659م. وبعد أن أكمل حتصيله يف مكة املكرمة، 

احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، املصدر السابق: صـ74-73.  )1(
املليباري، عبدالنصري أمحد، تراجم علامء الشافعية يف الديار اهلندية: صـ14.  )2(

الزمان وسلوة األحزان يف ذكر طائفة من األعيان  هبجة  ابن سميط، حممد بن زين،  مصادر ترمجته:   )3(
1400هـ/  احللبي،  عيسى  مطبعة  )القاهرة،  احلداد،  عيسى  بن  عيل  بعناية  واألقران،  واألصحاب 
1980م(: صـ83؛  الكاف، عمر بن علوي، الفرائد اجلوهرية: جـ2، صـ320؛ الشاطري، حممد بن 
أمحد، املعجم اللطيف ألسباب األلقاب والكنى يف النسب الرشيف لقبائل وبطون السادة بني علوي، 

)جدة: عامل املعرفة للنرش والتوزيع، ط2، 1416هـ/ 1996م(: صـ127.
ابن سميط، حممد بن زين، املصدر السابق: صـ85.  )4(



188
شدَّ رحاله إىل بالد اهلند، فدخلها حوايل سنة 1073هـ/ 1662م. قال معارصه ابُن 
سَميٍط: »كان حمققًا يف العلم، متضلعًا منه، عاماًل بعلمه، ذا فضائَل، وتصانيُفه مفيدة، 
وكان أديبًا أريبًا، له شعٌر يف غاية اجلودة واحلْسن«)1(. وممن أخَذ عنه، أمحد بن عبداهلل 
بروم باعلوي، ونظام الدين أمحد الكبري ابن القايض حسني املْدَرايس، وإجازُته مؤرخة 
يوم االثنني 5 شعبان سنة 1098هـ/ 1686م)2(، ومنها استفيد بقاؤه يف احلياة حتى 

ذلك التاريخ، ومل تؤرخ سنة وفاته.
* مؤلفاته: 

ذكره  باألولية؛  املسلسل  احلديِث  ح  رشرْ األزلية  العناية  نفحاُت   ]1/220[
احلبيش)3(.

نسخته: منه نسخة يف مكتبة جامع صنعاء الغربية)4(.
ريج ما يف تفسري البيضاوي من األخبار؛ ذكره  ]2/221[ إحتاُف األخيار بتخرْ
املرتَجُم يف إجازته لنظام الدين أمحد املدرايس، قائاًل: »مجعُته من حاشية السيوطي عىل 

التفسري املذكور، وغريه من كتب احلديِث«.
)1ـ مكرر( أمحد بن عمر باذيب )ت نحو 1280هـ/ 1890م()5(:

بعد قدومه من كلكتا، أقام الشيخ أمحد بن عمر باذيب يف َمْدراس مدًة، وكان 
عيل  حممد  السيد  قدوم  وقتها  وصادف  1830م،  1246هـ/  سنة  يف  إليها  دخوله 

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ85.  )1(
سيأيت نصها يف الباب الثالث.  )2(

احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ 70.  )3(

احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ 70.  )4(
تقدمت ترمجته ومصادرها يف أعالم احلضارمة يف شامل اهلند، ترمجة رقم ]1[.  )5(
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الرامبوري )ت 1257هـ/ 1841م()1(، أحد كبار علامء ودعاة عرصه، قدم لوعظ 
فعارَضه  سائدًة،  كانْت  التي  الرشعية  املخالفات  يف  الوقوع  من  وحتذيرهم  الناس، 
باذيُب من منارصي  الشيخ أمحد  ُبوا عليه احلاكم، وكان  وألَّ البلد،  أعيان  مجاعة من 
َدعوِة السيد الرامبوري اإلصالحية، ودّون أحداث تلك الواقعة التارخيية بأسلوب 
أديب شيق، فحفظ لنا وثيقة مهمة من تاريخ الدعوة اإلسالمية يف اهلند، تلك الوثيقة 

هي:
َوان؛ مقاَمٌة أدبيَّة،  راس وتَعاوهنم عىل اإلثرْم والعدرْ ]222[ متالُئ أَكابِر جمرِْرمي َمدرْ
نها أحداث مْدَراس سنة 1246هـ/ 1830م، وسيأيت يف الفصل األول من الباب  ضمَّ

الثالث تفصيل الكالم عىل مضمون هذه املقامة.
نسختها: توجد خمطوطة يف مدينة عدن، اليمن، يف مكتبة الشيخ سامل بن أمحد 

باذيب)2(.
)53، مكرر( حممد بن طاهر احلداد )ت 1316هـ/ 1898م()3(:

تقدم ذكره يف أعالم احلضارمة يف حيدرآباد، ثم إنه زار َمْدراس سنة 1312هـ/ 
1894م، وُطِلَب منه اخلطابة اجلمعة يف أحِد جوامعها الكبرية، فكانت هذه:

بناحَية  اجلامع   املسجد  يف  ألَقاها  مجعٍة  خطبُة  وهي  الشهرية؛  اخلطبة   ]223[
ورية)4(. تلملگري يف مدراس، اشتمَلْت عىل مهامٍت دينيَّة، ومقاِصد رْشعيَّة رَضُ

احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ3، صـ1100.  )1(
من مشاهدات الباحث ومطالعاته.  )2(

تقدمت ترمجته ومصادرها يف أعالم احلضارمة يف وسط اهلند، ترمجة رقم ]53[.  )3(
احلداد، عبداهلل بن طاهر، قرة الناظر: جـ2، صـ974.  )4(
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املبحث الثاين
أعالم احلضارمة يف والية كريال

كريال هي اجلزء اجلنويب من شبه القارة اهلندية، وتعرف باسم مليبار، أو مالبار، 
إىل هذا  قدم  للهجرة، حيث  األول  القرن  إىل  فيها  العريب  التواجد اإلسالمي  ويعود 
املقدمة.  الفاحتني األوائل، كام سبَق ذكره يف  أفواج من  اهلند  العزيِز من أرض  اجلزء 
واشتهرت مليبار باألغلبية الشافعية، فقد دخلها احلضارمة يف أزمنة مبكرة، لوقوعها 
يف خط التجارة البحري القديم، وكوهنا أقرب املناطق اهلندية إىل الشواطئ العربية، 
مليبار، ثم  العرب، تقصد سواحل  تبحر من بحر  ما  الرشاعية أول  املراكب  فكانت 

تبحر بعدها إىل املوانئ اهلندية األخرى)1(. 
وحول حتديد زمن قدوم احلضارمة إىل مليبار، فإن املعطيات التارخيية تشري إىل 
باعلوي احلسينيني احلضارمة، وأرس عربية أخرى كثرية،  توافد أعداد من أعالم آل 
منذ أواخر القرن احلادي عرش اهلجري/ منتصف القرن السابع عرش امليالدي، ولعل 
من أقدمهم هجرة إىل مليبار السيد حممد حامد السقاف )ت 1160هـ/ 1746م(، 
وكان قدومه تقريبًا يف سنة 1100هـ/ 1688م، تاله السيد علوي بن عبداهلل بن زين 
احلبيش، الذي عاش يف مليبار حوايل سنة 1155هـ/ 1742م، ثم غادرها إىل تريم 
سنة 1195هـ/ 1780م)2(. كام دخلها وأقام فيها عيل بن عمر  بن عبداهلل باغريب، 

من أهايل تريم، قريبًا من ذلك التاريخ)3(. 
ابن بّطوطة، حممد بن عبداهلل اللوايت، رحلة ابن بطوطة: ص 594؛ احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، اهلند   )1(
يف العهد اإلسالمي: صـ 57؛ املليباري، عبدالنصري أمحد، تراجم علامء الشافعية يف الديار اهلندية: صـ 14.

احلداد، علوي بن أمحد، املواهب واملنن يف مناقب قطب الزمن احلسن: جـ2، صـ484.  )2(
)3(  تويف أبوه عمر باغريب يف تريم سنَة 1205هـ/ 1790م. احلداد، علوي بن أمحد، املصدر السابق: 

جـ2، صـ547.
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* فمن أعالم احلضارمة يف مليبار )كريال(:

68 ـ حممد بن حامد السقاف )ت 1160هـ/ 1746م()1(:
بن  بكر  أيب  بن  عيل  بن  حسن  بن  عيل  بن  عبداهلل)2(  بن  حامد  بن  حممد  هو 
املليباري  املولد،  العدين  احلسيني، احلرضمي األصل،  باعلوي  السقاف،  عبدالرمحن 
أبيه،  كنف  يف  ونشأ  1669م،  1080هـ/  سنة  عدن  مدينة  يف  ولد  واملدفن.  الوفاة 

وتربى يف كنفه وتأدب بأدبه. 
عبداهلل  بن  عيل  عن  هبا  فأخذ  سورت،  مدينة  أوالً  فدخل  اهلند،  إىل  هاجر 

العيدروس، ثم توطن مدينة ُكِويَلنْدي من بالد املليبار، وهبا كانت شهرُته ودعوته. 
الذي  وهو  اجلفري،  حممد  بن  شيخ  السيد  العالمة  هو  عنه  اآلخذين  وأشهر 
منُظومٍة، ثم رشحها برشٍح  أْخِذه عنه يف  أْشهر ذكَره وترجَم أحواله، ونظم سلسلَة 
سامه »نتيجة قَضايا مسلك اجلواهرية«. قال يف حّقه: »كان يف غاية من التلطف، من 
الذين حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعفف، ومن الذين رزقهم، ]كام[ قال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يف 
يبيتون  الناس إحلافًا، ومن الذين  الفقراء الذين ال يسألون  هم: »َكفافًا«)3(، ومن  حقِّ
دًا وقيامًا، ومن الذين يمُشون عىل األرض هونًا، وإذا خاطبهم اجلاهلوَن  م سجَّ لرهبِّ
قالوا َسالًمًا«)4(، تويف بَبنْدر كاليُكوت سنة 1160هـ/ 1746م، وقرب بقرية ُكِويَلنِْدي.

مصادر ترمجته: اجلفري، شيخ بن حممد، نتيجة قضايا مسلك جوهر اجلواهرية )نسخة خطية يف مكتبة   )1(
خاصة، وادي دوعن، حرضموت، اليمن(: الورقة 10، الوجه ب؛ الكاف، عمر بن علوي، الفرائد 

اجلوهرية: جـ2، صـ458 ترمجة رقم 695.
عِرف جده السيد عبداهلل بلقب )َصاحب الَوْهط(، والوهط: قريٌة قرَب عدن، تويف سنة 1037هـ/   )2(

1627م. ينظر: الكاف، عمر بن علوي، الفرائد اجلوهرية: جـ2، صـ457 ترمجة رقم 692.
الكفاف: إشارة إىل احلديث الصحيح: »قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه اهلل بام آتاه«، أخرجه   )3(

مسلم يف »صحيحه«، كتاب الزكاة، باب يف الكفاف والقناعة، احلديث رقم )1054(.
اجلفري، شيخ بن حممد، نتيجة قضايا )خمطوط(: ورقة 41، الوجه ب.  )4(
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69 ـ شيخ بن حممد اجلفري )1222 هـ/1808م()1(:

هو شيخ بن حممد بن شيخ اجلفري، باعلوي احلسيني، الرتيمي مولدًا، املليباريُّ 
الكاليُكويت وفاًة ومدفنًا. ولد يف حاوي تريم سنة 1137هـ/1725م، يف بيت علم 
وفضل، فأخذ عن أبيه، وأخيه عبدالرمحن، وغريمها من علامء تريم، كعبدالرمحن بن 

عبداهلل بلفقيه، واحلسن بن عبداهلل احلداد، وبمليبار عن حممد بن حامد السقاف. 
ثم سار إىل احلرمني الرشيفني، وزار بالد اليمن، وبيَت املقدس، ثم استوطن 
د عىل البنادر الشهرية،  مدينة كاليُكوت، جنوب اهلند، وعمل تاجرًا يف أول أمره، وتردَّ
وكان كرياًم ال تزال ُسْفرته مبُسوطًة للفقراء والغرباِء. وكان عىل دراية بعلوِم العربيِة 
والنحو والَعُروِض، شاعرًا، وكان ذا بدهية يف نظم تواريخ الوقائِع يف حينها. أخذ عنه 
مجاعة منهم علوي بن أمحد احلداد، عمر بن طه البار، وعمر البار اجلالجيل، وأمحد بن 
حممد احلبيش، وحممد صالح الريس، وأمحد بن عبداهلل بن شيخ بافقيه، وعبداهلل بن عيل 
بن شهاب الدين، قرأ عليه بعض مؤلفاته، وعبداهلل بن أمحد باسودان، قرأ عليه أوَل 
كتابه »كنز الرباهني«، واحلسن بن صالح البحر اجلفري. وتويف يوم اخلميس 8 ذي 

القعدة سنة 1222هـ/ 1808م.
* مؤلفاته: 

ذكره  النجدية؛  الضالالت  عىل  الرد  يف  اجلفرية  ــادات  اإلرش  ]1/224[
املليباري)2(، وقال: »لعلَّه أول ردَّ من بالد اهلند عىل تلك الطائفة«. 

مصادر ترمجته: احلداد، علوي بن أمحد، املواهب واملنن: جـ2، صـ480، و481؛ احلبيش، عيدروس   )1(
 ،538  ،528  ،527  ،525  ،493  ،435 و،  و493،   ،334 صـ  جـ1،  اليواقيت:  عقد  عمر،  بن 
صـ218؛  جـ2،  احلرضميني:  الشعراء  تاريخ  حممد،  بن  عبداهلل  السقاف،  743؛   ،716  ،556

الزركيل، األعالم: جـ3، صـ182، املليباري، عبدالنصري، تراجم علامء الشافعية يف اهلند: صـ100.
املليباري، عبدالنصري، املصدر السابق: صـ101، 168.  )2(
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* األعامل عىل كتاب »اإلرشادات«:

ُحه؛ للعالمة الشيخ أمحد كويا الشاليايت املليباري )ت 1374هـ/ 1955م(.  رشرْ
طبع يف َشاليم، بكاليكوت، أرض املليبار)1(. 

َقايض  إليه  قدمه  سؤاٍل  عىل  أجاَب  املهدي؛  عن  سؤاٍل  َجواُب   ]2/225[
َكْريال، عن طريق عبدالقادر النائطي، فرَغ منه يف حمرم 1202هـ/1787م، وفيه نقل 
عن كتاب »قصد السبيل إىل توحيد احلق الوكيل«، إلبراهيم بن حسن الكوراين املدين 

)ت 1011هـ(.
نسخه: منه نسخٌة خطية يف صفحتني، ملحقٌة بكتاب »النتيجة« اآليت)2(.

نى اإلنصاِت يوم اجلمعة؛ وهو تذييٌل عىل  ]3/226[ تأييُد فترْوى األهدل يف معرْ
املقصود  حترير  يف  1834م(،  1250هـ/  )ت  األهدل  سليامن  بن  عبدالرمحن  فتوى 

باللْغو يوَم اجلمعة، واإلنَصات يوَمها)3(.
بفتوى  مسبوقًا  صفحتني،  يف  »النتيجة«،  بكتاب  ملحقة  نسخٌة  منه  نسخه: 

األهدل)4(.
]4/227[ جواُب كتاٍب من عمر بن عيل بافضل.

يف  جماميع،   7/2632 رقمها  برتيم  األحقاف  مكتبة  يف  منه  نسخة  نسخه: 
سنة  كتبت  جماميع،   2/6274 برقم  وأخرى  حييى.  آل  جمموعة  ضمن  ورقات،   3

1258هـ/ 1842م، يف 7 ورقات، ضمن جمموعة آل حييى)5(.
املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ101.  )1(

وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )2(

وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )3(

وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )4(

وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )5(
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]5/228[ ديوان شعر؛ ذكره الزركيل)1(، وال يعلم موضع وجوده.

أسلوب  عىل  وهي  ــداد)2(،  احل ذكرها  حرضموت؛  إىل  رحلته   ]6/229[
املقامات، وال يعلم موضع وجودها.

]7/230[ رشح قصيدة »أنا أدري لسُت أدري«!.
نسخها: منها نسخة يف مكتبة األحقاف برقم 8/2711 جماميع، يف 9 ورقات)3(.

ُلوِق من َعَجل إىل خالِقه عزَّ وَجل. ]8/231[ شكاية املخرْ
يف  جماميع،   6/2632 رقمها  برتيم  األحقاف  مكتبة  يف  منها  نسخة  نسخها: 

ورقتني)4(.
آل  السادة  نسبة  خاّصة  يف  الثمرة  من  به  بام  املتديل  القوي  الغصن   ]9/232[

اجلفري املنُقول من الشجرة، وهي خامتة كتابه »الكوكب اجلليل«.
نسخه: يوجد ملحقًا بنَُسخ كتاب »الكوكب اجلليل«)5(.

لسادات مشايخ  الَغيبية  الوهبية  الكسبية واألسار  الرباهني  كنز   ]10/233[
ذكره  1784م.  1199هـ/  سنة  تأليفه  أتم  والشعيبية؛  احلسينية  العلوية  الطريقة 

رْكيل، واحلبيش)6(.  البغدادي، ورسكيس، والكتاين، والزِّ

الزركيل، خري الدين، األعالم: جـ3، صـ182.  )1(
احلداد، علوي بن أمحد، املواهب واملنن: جـ2، صـ481.  )2(

وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )3(

وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )4(

وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )5(
إيضاح املكنون: جـ2،  هدية العارفني: جـ1، صـ219، املؤلف السابق،  البغدادي، إسامعيل باشا،   )6(

صـ384؛ رسكيس، يوسف إليان، معجم املطبوعات العربية واملعربة: جـ1، صـ702؛ الكتاين،   =
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نسخه: منها نسخة يف كاليُكوت، يف منزل املرتَجم، ذكرها املليباري)1(، وثانية يف 
املكتبة األزهرية، برقم 393 جماميع 14476، 907 حليم ]33541[. وثالثة يف مكتبة 
السادة آل البار يف القرين، ورابعة يف حَريضة، غري حمددة املوضع، ذكَرها ساْرجنت)2(.
طبعته: طبع بِمرْص طبعًة حَجرية سنَة 1281هـ/ 1864م، يف 547 صفحة، 
عىل نفقة سعيد بن عبدالكريم باخذلقي، وعناية فضل موىل الدويلة، وتصحيح عيل 

املخلاليت)3(.
السادة  نسبة  يف  ي  الّدرِّ املنري  الزاهر  الرفيع  اجلليل  الكوكب   ]11/234[
األرشاف بني علوي السيام منهم آل اجلفري؛ ذكره احلبيش، والزركيل)4(. رشَح فيه 
نظاًم له يف نسبته العلوية، أمته يف سنة 1208هـ/ 1793م، وأمىض يف تأليفه نحو 43 

سنة)5(. 
نسخه: منه نسخة يف مكتبة األحقاف، برقم 2/2711 جماميع، يف 82 ورقة، 

جـ3،  األعالم:  الدين،  خري  الزركيل،  صـ503؛  جـ1،  الفهارس:  فهرس  عبدالكبري،  بن  عبداحلي   =
1392هـ/  الثقافة،  وزارة  )دمشق،  اليمن،  تاريخ  مراجع  حممد،  عبداهلل  احلبيش،  صـ182؛ 
1972م(: صـ268-269؛ املؤلف السابق، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ513. ]تنويه[: 
وصفه احلبيش، وتبعه الزركيل، بأنه »رشح منظومة يف شيوخ التصوف بحرضموت«، وهو يف الواقع 

أشمل من ذلك الوصف، كام أشارا إىل أنه مطبوٌع يف جزأيِن، وإنام هو يف جزء واحد.
املليباري، عبدالنصري، تراجم علامء الشافعية يف اهلند: صـ100.  )1(

سارجنت، آر يب، حول مصادر التاريخ احلرضمي: صـ45.  )2(
وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )3(

اخترص اسمه الزركيل إىل »الكوكب الدري يف نسب السادة آل اجلفري«، وتابعه احلبيش يف »املصادر«.   )4(
ينظر: الزركيل، خري الدين، األعالم: جـ3، صـ182؛ احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي 

يف اليمن: صـ513.
كام يعلم من الكتاب نفسه، نسخة األحقاف: الورقة 35، الوجه )أ(، ففيها أنه فرَغ منه سنة 1165هـ/   )5(

1751م، ويف آخره: أنه أمته سنة 1208هـ/ 1793م، فبني التارخينِي 43 سنة.
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وأخرى برقم 8/2632 جماميع)1(، يف 79 ورقة، قوبلت عىل نسخة املؤلف يف 11 
ذي القعدة 1221هـ/ 1806م، عىل يد مالكها حممد بن حممد باقيس بارحيم، وعنها 

مصورة يف معهد املخطوطات العربية بالكويت، برقم 1579.
]12/235[ مرثية يف األمري الصنعاين)2(.

نسخها: منها نسخة يف مكتبة األحقاف برقم 8/2734 جماميع، يف 4 ورقات)3(.
]13/236[ مرثية يف العالمة املغريب اجليالين.

الرقم  حتت  حرضموت،  برتيم،  األحقاف،  مكتبة  يف  نسخة  منها  نسخها: 
3/2734 جماميع، ضمن جمموعة آل حييى)4(.

]14/237[ املسلك السوي من املرشع الروي؛ ذكره البغدادي، واحلبيش)5(.
]15/238[ مفاتيح األسار؛ ذكره احلبيش)6(.

نسخه:  منه نسخة يف األحقاف، برقم 1135، يف 58 ورقة. حسب »مصادر« 
احلبيش، ولعله ترقيم قديم، فال يوجد يف فهارس املكتبة املذكورة أي كتاب حتت هذا 

الرقم)7(.

رمز احلبيش يف »املصادر« لألوىل برقم: 113 جماميع، وللثانية: 33 جماميع، وكالمها ترقيم قديم.  )1(
هو حممد بن إسامعيل، الشهري باألمري الصنعاين )ت 1182هـ/ 1768م(.  )2(

وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )3(

وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )4(
الفكر  مصادر  حممد،  عبداهلل  احلبيش،  صـ480؛  جـ2،  املكنون:  إيضاح  باشا،  إسامعيل  البغدادي،   )5(
اإلسالمي يف اليمن: صـ513. وألمحد بن زين احلبيش )ت 1144هـ/ 1731م( كتاب مطبوع بنفس 

العنوان، مما يثري الشّك يف أن يكون هناك التباس!؟.
احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ346.  )6(

وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )7(
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]16/239[ مقاماٌت؛ ذكرها الزركيل)1(.

زاَنة؛ جمموع شعره، ذكره الزركيل)2(. ]17/240[ منظوٌم مَضاَعُف الرَّ
سنة  كتبت  أدب،   2333 برقم  برتيم،  األحقاف  مكتبة  يف  نسخة  منه  نسخه: 
1268هـ/ 1851م، يف 108 ورقات. وأخرى فيها برقم 2/2334 أدب، تارخيها 
كالسابقة، يف 211 ورقة، كالمها ضمن جمموعة ابن سهل، وثالثٌة فيها برقم 2/2632 

جماميع، يف 17 ورقة)3(.
ناد شيخه احلسن بن عبداهلل احلداد.  ]18/241[ منظومٌة يف سلسلة إسرْ

و»مظهر  واملنن«،  ويف»املواهب  الرباهني«،  »كنز  رشحها  يف  نة  مضمَّ نسخها: 
الكنز«)4(.

]19/242[ املنري الزاهر يف فضائل آل النبي الطاهر)5(.
نسخه: منه نسخة يف مكتبة األحقاف برقم 9/2734 جماميع، يف 4 ورقات)6(.

ة. ]20/243[ نبَذٌة لداٍع يدعو الناَس يف مكَّ
منه يف مكتبة األحقاف برتيم، رقمها 4/2632 جماميع، يف 4  نسخه: نسخة 

ورقات)7(. 

الزركيل، خري الدين، األعالم: جـ3، صـ182.  )1(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ3، صـ182.  )2(

وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )3(

وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )4(
توجد نسخة أخرى منه يف نفس املجموع، برقم 7/2734، منسوبة إىل العالمة الشيخ أمحد احلفظي،   )5(

ومل يتبني يل اهيام األصح نسبة.
وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )6(
وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )7(
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سلطاِن  هاُن  وبررْ ة  اجلواهريَّ َجوهِر  مسلِك  قَضايا  كال  أشرْ نتيجة   ]21/244[
ة؛ ذكره احلبيش)1(. فرغ منه يف 8 ذي احلجة سنة  مَشايخ الطريقة العيَدروسية القادريَّ
1198هـ/ 1783م، وهو يف رشح إسناده املنظوم من طريق شيخه السيد حممد بن 

حامد السقاف.
يف  وأخرى  حرضموت،  يف  بالغرفة  احلبيش  آل  مكتبة  يف  نسخة  منه  نسخه: 
برقم 1941 تصوف، غري مؤرخة، يف 122 ورقة، ضمن جمموعة  مكتبة األحقاف 
ابن سهل، وثالثة فيها برقم 1942 تصوف، كتبت سنة 1299هـ/ 1881م، يف 136 
ورقة، ضمن جمموعة ابن سهل، ورابعة فيها أيضًا برقم 1943 تصوف، كتبت ]حسب 
الفهرس[ سنة 1198هـ/ 1783م، يف 117 ورقة، ضمن جمموعة آل الكاف. وخامسة 
آل  جمموعة  ضمن  ورقة،  يف 137  مؤرخة،  غري  جماميع،  برقم 1/2632  أيضًا  فيها 
حييى، وسادسة فيها أيضًا برقم 3/3034 جماميع، غري مؤرخة، يف 164 ورقة، ضمن 
ورقة،   130 يف  خة،  مؤرَّ غري  دوعن،  يف  خاّصة  مكتبة  يف  وسابعة  عينات،  جمموعة 

وعليها متلٌك باسم أيب بكر بن عبداهلل بن أيب بكر السّقاف الفاخر)2(.
]22/245[ نسب بني علوي)3(. 

نسخه: نسخة منها يف مكتبة األحقاف برتيم رقمها 5/2632 جماميع، كتبت 
سنة 1208هـ/ 1793، ضمن جماميع آل حييى)4(.

]23/246[ اهلفوات الصادرات من اخلياالت الواردات؛ مجع فيه بعَض نظمه، 
ذكره يف مقدمة كتابه »نتيجة أشكال..«، واحلبيش)5(. 

احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ346.  )1(
وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )2(

كذا يف فهارس مكتبة األحقاف، وهي نسخٌة من »الكوكب اجلليل«.  )3(
وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )4(

احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: صـ346. ورقمها عنده 110 جماميع، وهو ترقيم قديم.  )5(
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سنة  كتبت  جماميع،   1/2590 برقم  األحقاف  مكتبة  يف  نسخة  منه  نسخه: 

1223هـ/ 1808م، يف 293 ورقة، ضمن جمموعة آل بن حييى)1(.
70 ـ علوي ابن سهل َموىل الدويلة )ت 1263هـ/ 1846م()2(:

هو علوي بن حممد بن سهل موىل خيلة، املتفّرع من آل موىل الدويلة، باعلوي 
ميُّ وفاًة ومدفنًا. ولد برَتيم، ليلَة  احلسيني، احلرضمي الرتيمي مولدًا، املليباريُّ املْمرُبَ
 19 يف  املليبار  أرض  إىل  ارحتل  1752م.  1166هـ/  سنة  احلجة،  ذي   23 السبت 
رمضان سنة 1183هـ/ 1769م، رَوى عن أبيه حممد، عن أبيه سهل، عن احلسن بن 

عبد اهلل احلداد، بأسانيده.
وأخذ عنه مجاعة، منهم ابنه فضل، وعبداهلل بن عمر بن حييى، وأمحد بن عبداهلل 
بافقيه، وحسني بن عمر بن سهل موىل خيلة، وعبداهلل بن حسني فقيه املدين. وصف 
بأنه كان تقيًا عابدًا، جمذوبًا، ذا جاٍه واِسع، مشهورًا بالكرامات، قال حفيُده أمحد بيك: 
»حدثني من أدركُت من معارِصيه، وهو العامل الفاِضُل الشيخ عبداهلل بيتاِن، من أهل 
ك السيد علوي ظاهرًة كالشمس يف رابعة النهار«.  مليبار، وقال يل: كانت كراماُت جدِّ
احلضارمة  سامها  التي   ،)Tirurangadi( تريورنقادي  مدينة  يف  استقرَّ 

وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )1(
مصادر ترمجته: عدة مؤلفني، الشجرة العلوية: جمـ4، ورقة 37، وجه )ب(؛ الكاف، عمر بن علوي،   )2(
اليواقيت:  عقد  بن عمر،  ترمجة رقم 313؛ احلبيش، عيدروس  الفرائد اجلوهرية: جـ2، صـ289، 
جـ1،  الظهرية:  شمس  حممد،  بن  عبدالرمحن  املشهور،   ،730-729  ،718 صـ553،  جـ1، 
أمحد  سميط،  ابن  صـ250؛  جـ1،  الفهارس:  فهرس  عبدالكبري،  بن  عبداحلي  الكتاين،  صـ308؛ 
بن أيب بكر، نبذة حمتوية عىل بعض مناقب الغوث، )بريوت، املطبعة األدبية، 1307هـ/ 1889م(: 
صـ15؛ موىل الدويلة، أمحد بك بن فضل باشا، األنوار النبوية واآلثار األمحدية، )إسطنبول، املطبعة 

اخلريية، 1329هـ/ 1911م(: صـ14؛ القعيطي، السلطان غالب، تأمالت: صـ90-89.
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ضني  تِرنَقايل)1(، وكانت مركزًا للنشاط اإلصالحي الديني، والسيايس. كان من املحرِّ
ملْسلمي املليبار عىل جهاِد اإلنجليز والثورة عليهم، كام سيأيت يف اإلسهامات الدعوية. 

تويف ليلة السابع من حمرم سنة 1260هـ/1843م، وقيل: سنة 1263هـ/1846م.
* مناقبه: صنف يف مناقبه:

1- ابنه فضل بن علوي كتابًا يسمى »مناقب الشيخ علوي«، ذكَره البغدادي)2(. 
2- أمحد بن أيب بكر بن سميط )ت 1342هـ/ 1923م(، مجع نبذًة يف كراماته 
بعض  عىل  حمتوية  نبذة  »هذه  بعنوان:  وطبعْت  1886م،  1304هـ/  سنة  منها  فرغ 
مناقب الغوث الشهري والقطب املنري علوي بن حممد بن سهل موىل الدويلة العلوي 
العنوان ما  به واملسلمني، آمني«، وحتت  احلسيني احلرضمي، قدس اهلل رسه، ونفعنا 

يفيد أن املؤلف رجع إىل أربعة كتٍب مصنفة يف مناقب املرتَجم.
طبعتها: طبعت يف املطبعة األدبية، بريوت، سنة 1307هـ/ 1889م، برتخيص 
 56 يف  م،  1307هـ/  صفر   3 بتاريخ  بريوت،  والية  معارف  جملس  من   )1 )رقم 

صفحة، ويف حواشيها ترمجتها إىل الرتكية.
ل باَشا بن عَلوي موىَل الدويلة )ت 1318هـ/1900م()3(: 71 ـ َفضرْ

كام هو يف الشجرة العلوية. وهي تعرف اليوم باسم مْمرَبْم، أو: منفرم.  )1(
البغدادي، إسامعيل باشا، هدية العارفني: جـ1، صـ820.  )2(

األعالم  قرة الناظر: جـ1، صـ285، جماهد، زكي حممد،  مصادر ترمجته: احلداد، عبداهلل بن طاهر،   )3(
الرشقية يف املائة الرابعة عرش اهلجرية، )بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط2، 1414هـ/ 1994م(: 
جـ1، صـ34؛ الزركيل، خري الدين، األعالم: جـ5، صـ150، املشهور، عبدالرمحن بن حممد، شمس 
الدهلوي،  صـ437؛  جـ2،  األعراس:  تاج  حسني،  بن  عيل  العطاس،  صـ308؛  جـ1،  الظهرية: 
عيل،  بن  أبوبكر  املشهور،  ثانوية(:  )مصادر  صـ1276؛  جـ2،  الوهاب:  امللك  فيض  عبدالستار، 
لوامع النور: جـ1، صـ283؛ احلبيش، أبوبكر بن أمحد، الدليل املشري: صـ331؛ السقاف، أمحد بن =
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ويلة، باعلوي  هو فضل بن علوي بن حممد ابن سهل موىل خيلة، آل موىل الدَّ
احلسيني، احلرضمي أصاًل، املليباري مولدًا، اإلسطنبويل وفاًة ومدفنًا. ولد بكاليكوت 
إىل  والُده  أرسَله  ثم  به،  وانتفَع  والده،  حجر  يف  ونَشأ  1824م.  1240هـ/  سنة 
مليبار،  إىل  عاد  ثم  املَشاهري،  وزار  طاهر،  بن  حسني  بن  عبداهلل  فالزم  َحرضموت، 
فأظهر اجلهاد عىل االستعامر، فنفي إىل مكة املكرمة سنة 1268هـ/ 1851م، كان آمرًا 
باملعروف ناهيًا عن املنكر، ال خياف يف اهلل لومة الئم، مهابًا معظاًم عند الوالة األتراك 
وأرشاف احلرمني، ذا كَرم واسٍع، وصيٍت شاسع، شديَد التمسك بالسنة، صاحَب مهٍة 
علية، قال فيه الدهلوي: »رزق القبول والسكينة وظهر عليه إماراُت الصالح، وهو 
من أهل الفضل املحفوفني بكل خرٍي طبعًا وعادًة«. وجمريات حياته كثرية، يضيُق نطاُق 
البحث عنها، وهو جدير بأن يفرد يف كتاب، أخذ عنه مجاعة، منهم أبوبكر بن شهاب 
الدين، لقيه يف اآلستانة سنة 1303هـ/ 1885م، وله فيه قصيدٌة سائرة، أنشأها سنة 

1312هـ/ 1894م، مطَلُعها:
الَكـَرى املقلـُة  تنُبـَذ  إن  هلـا  أمَحـَراعـيلَّ  كاليواقيـِت  َدْمعـًا  وَتـْذرَي 

البار،  سامل  بن  عيدروس  بن  وسامل  املشهور،  عبدالرمٰحن  بن  علوي  ومنهم: 
وأمحد بن أيب بكر بن سميط، وعبداهلل بن أيب بكر العطاس، وأخوه سامل، وحممد بن 
عيل السقاف، وجعفر بن عبدالرمحن السقاف، وغريهم، تويف بإسطنبول يوم اجلمعة 
ى )أشميدل(، فيه تربة السلطان  2 رجب 1318هـ/ 1900م، ودفن يف موضٍع يسمَّ

حممود. 

عبدالرمحن، األمايل، تعليق طه حسن السقاف، )تريم، دار األصول، 1430هـ/ 2009م(: صـ79؛   =
السقاف، عبداهلل بن حممد، تاريخ الشعراء احلرضميني: جـ5، صـ35؛  ]تنبيه[: أغرب ضياء شهاب 
يف تعليقاته عىل »شمس الظهرية« بقوله إنه ولد يف حرضموت، ويف »تاج األعراس«: أنه ولد سنة 

1238هـ/1822م، والصحيح: الذي أثبت من املصادر املوثوقة.
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* مؤلفاته: 

]1/247[ أساس اإلسالم لبيان األحكام: ذكره الدهلوي)1(.
ذمة  عىل  1865م،  1282هـــ/  سنة  القعدة  ذي  منتصف  يف  طبع  طبعته: 
أبوطالب بن عبداهلل امليَمني، وأوقفه عىل طالب العلم أينام كانوا، بنظر مؤلفه، يقع يف 

40 صفحة)2(.
سنة  ألفه  الَعَلوية؛  اداِت  السَّ ومنَهاِج  الُعلرْوّية  اِر  األسرْ إيضاح   ]2/248[
املدرس  عفيفي،  مصطفى  وقرظه  ورسكيس،  البغدادي  ذكره  1280هـ/ 1863م. 

باملسجد احلرام)3(.
طبعته: طبع يف القاهرة طبعتني يف سنة واحدة، واحدًة مطبعة املؤيد، وثانية يف 

مطبعة اآلداب، سنة 1316هـ/ 1898م، يف 132 صفحة)4(. 
]3/249[ بوارُق الَفطانة لتقرْوية البطانة؛ ذكره البغدادي، والدهلوي)5(.

طبعته: طبع يف إسطنبول، يف 8 صفحات. وقرظه أمحد بن حممد احلرْضاوي 
املكّي بأبياٍت، مما يدل أنه ألفه يف مكة املكرمة)6(.

الدهلوي، عبدالستار، فيض امللك الوهاب: جـ2، صـ1276.  )1(
وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )2(

معجم  إليان،  يوسف  رسكيس،  صـ820؛  جـ1،  املكنون:  إيضاح  باشا،  إسامعيل  البغدادي،   )3(
املطبوعات العربية واملعربة: جـ2، صـ1421؛ ومعاينة الباحث.

وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )4(
امللك  فيض  عبدالستار،  الدهلوي،  صـ434؛  جـ1،  العارفني:  هدية  باشا،  إسامعيل  البغدادي،   )5(

الوهاب: جـ2، صـ1276.
وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )6(
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والزركيل،  رسكيس،  ذكره  الَعار؛  رُكوب  عن  األخياِر  حتفة   ]4/250[

والدهلوي)1(.
طبعته: طبع طبعًة حجرية يف مرص سنة 1287هـ/ 1870م)2(.

واب. ]5/251[ تسليُك الدوابِّ إىل َطريق الصَّ
نسخه: منه نسخة يف مكتبة احلرم املكي، برقم 2441/مواعظ، يف 38 ورقة)3(.
ُيعلم  وال  البغدادي)4(،  ذكره  السمحاء؛  احلنفية  الطريقة  حاشيُة   ]6/252[

موضع وجوده.
]7/253[ حلُل اإلحَسان لتزيني اإلنسان؛ ذكره البغدادي)5(، وال ُيعلم موضع 

وجوده.
ُيعلم  البغدادي)6(، وال  ذكره  الفطني؛  الذكيِّ  للعاقل  الثمني  الدر   ]8/254[

موضع وجوده.
]9/255[ راتب االسم؛ ذكره رسكيس)7(.

 187 يف  1887م،  1305هـ/  سنة  اآلستانة  يف  حجرية  طبعًة  طبع  طبعته: 
صفحة)8(.

رسكيس، يوسف إليان، معجم املطبوعات العربية واملعربة: جـ2، صـ1421؛ الدهلوي، عبدالستار،   )1(
فيض امللك الوهاب: جـ2، صـ1276؛ الزركيل، خري الدين، األعالم: جـ5، صـ150.

وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )2(

وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )3(
البغدادي، إسامعيل باشا، هدية العارفني: جـ2، صـ820.  )4(

املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ2، صـ820.  )5(

املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ2، صـ820.  )6(
رسكيس، يوسف إليان، املصدر السابق: جـ2، صـ1421.  )7(

وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )8(
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]10/256[ رسالة يف نبذٍة من التصوف؛ ذكرها رسكيس)1(.

طبعتها: طبعت يف املطبعة األمريية ببوالق، سنة 1291هـ/ 1874م، يف 14 
صفحة، عىل ذمة عبدالكريم بن أمحد باخذلقي، بتصحيح إبراهيم عبدالغفار)2(.

]11/257[ السلم العايل إلدراك الغايل؛ رسالة وجيزة، كتبت بأسلوب الرمز 
اده. والتعمية، مع اإلكثار من رضب األمثال، يستشفُّ منها حاُل مؤلفها بني حسَّ

طبعتها: طبعت طبعة حجرية يف إسطنبول، بمطبعة حاجي حمرم أفندينك، بقلم 
عثامن نوري، سنة 1305هـ/1887م، يف 23 صفحة، مع ترمجتها إىل الرتكية)3(.

]12/258[ السيف البتار يف احلثِّ عىل قتال الكفار؛ ذكره الدهلوي)4(، وال 
ُيعلم موضع وجوده.

ِد احلداد وراتبه؛ وهو رشٌح وجيز.  ]13/259[ رشح وررْ
 76 يف  1961م،  1380هـــ/  سنَة  بالقاهرة  املدين  مطبعة  يف  طبَع  طبعته: 

صفحة)5(.
ذكره  األصنام؛  وعبَدة  الكفرة  إلهانة  واحلكام  األمراء  عدة   ]14/260[

رسكيس، والزركيل)6(. نبه فيه عىل مسائل مهمة مما يلزم للسلطان ورعيته)7(.
رسكيس، يوسف إليان، املصدر السابق: جـ2، صـ1421.  )1(

وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )2(

وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )3(
الدهلوي، عبدالستار، فيض امللك الوهاب: جـ2، صـ1276.  )4(

وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )5(
رسكيس، يوسف إليان، معجم املطبوعات العربية واملعربة: جـ2، صـ1421؛ الزركيل، خري الدين،   )6(

األعالم: جـ5، صـ150.
وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )7(
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طبعته: طبع طبعة حجرية بمرص، سنة 1273هـ/ 1856م)1(.

]15/261[ عقد الفرائد من نصوِص العلامء واألماجد أهل املذاهب األربعة؛ 
ألفها بمكة سنة 1283هـ/ 1866م، ذكرها البغدادي، ورسكيس، واحلداد)2(، قال 
ذلك  من  مجاِحهّن  كبح  يف  قام  املرشفة،  مكة  يف  النَساء  من  الترّبُج  فَشا  »ملا  األخري: 
الفساد، وسعى يف متييزهن يف ناحيٍة من احلرم، جَعل عليها ُشباكًا حائاًل بينهّن وبني 

الرجال«)3(. 
طبعتها: طبَعْت يف القاهرة بمطبعة بوالق األمريية، آخر ذي القعدة 1283هـ/ 

1866م. يف 20 صفحة، ومعها هوامُش وتعليقاٌت مسهبة)4(.
حتدث  البغدادي)5(.  ذكره  النبوية؛  واألنوار  اإلهلية  الفيوَضات   ]16/262[
فيه عن قومه بني علوي، وعن استعامل لقب )الرشيف(، والوالية وأقَسام اخلوارق، 
وتطرق إىل ذكر اخللفاء بني عثامن وأهنم عرٌب، وأشار إىل فرماناهتم بشأن آل باعلوي 

خاصة)6(.
طبعته: طبع يف بومباي باهلند سنة 1310هـ/ 1892م، يف 24 صفحة، وحتت 

كل سطر ترمجته باألردية، وأطلق عىل الرتمجة اسم »الدرة البهية«)7(.
رسكيس، يوسف إليان، املصدر السابق: جـ2، صـ1986.  )1(

البغدادي، إسامعيل باشا، هدية العارفني: جـ1، صـ142؛ رسكيس، يوسف إليان، املصدر السابق:   )2(
جـ2، صـ517؛ احلداد، عبداهلل بن طاهر، قرة الناظر: جـ1، صـ285.

احلداد، عبداهلل بن طاهر، قرة الناظر: جـ1، صـ285.  )3(
وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )4(

البغدادي، إسامعيل باشا، إيضاح املكنون: جـ2، صـ217.  )5(
من فوائد هذه الرسالة، ما ورد فيها ص 6، أن عدد األحياء من السادة بني علوي يف سنة 1307هـ/   )6(
1889م، بلغ ثامنية آالف وثالثامئة )8300( تقريبًا، »متفرقون يف مجيع اجلهات، كحرضموت، واليمن، 

واحلجاز، واهلند، وجاوة، وأفريقيا الغربية، وأفريقيا الرشقية، وسمطرة، عىل مقتىَض سجالهتم«.
وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )7(
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ُيعلم  وال  البغدادي)1(،  ذكره  علوي؛  الشيخ  )والده(  مناقب   ]17/263[

موضع وجوده.
ذكره  الديانات؛  أهِل  وتنبيُه رجاِل  احليثيات  أهل  ميزاُن طبقاِت   ]18/264[

البغدادي)2(، وال ُيعلم موضع وجوده.
* كتٌب منسوبٌة إليه باخَلطًأ:

]../..[ سبيل االّدكار واالعتبار بام يمر باإلنسان وينقيض له من األعامر؛ نسبه 
علوي  بن  عبداهلل  مؤلفات  من  أنه  والصواب:  ذلك،  يف  وهم  وقد  رسكيس)3(،   له 

احلداد)4(.
* ومما سعى يف نرشه من الكتب النافعة:

1( العقود اللؤلؤية؛ تأليف أيب بكر ابن شهاب الدين، طبع يف اآلستانة بعناية 
املرتجم)5(.

2( كنز الرباهني الكسبية؛ تأليف شيخ بن حممد اجلفري، طبع يف مرص بعناية 
املرتجم)6(.

72 ـ عبدالرمحن بن عبدالقادر بافقيه )ت 1427هـ/ 2006م(:
أصاًل،  احلرضمي  احلسيني،  باعلوي  بافقيه،  عبدالقادر  بن  عبدالرمحن  هو 

البغدادي، إسامعيل باشا، هدية العارفني: جـ2، صـ820.  )1(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ2، صـ820.  )2(

رسكيس، يوسف إليان، معجم املطبوعات العربية واملعربة: جـ1، صـ517.  )3(
وذكره يف موضع آخر من كتابه صحيحًا. ينظر: املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ1، صـ190.  )4(

ينظر للمزيد: الكتاين، عبداحلي بن عبدالكبري، فهرس الفهارس: جـ2، صـ874. وتراجع ترمجة ابن   )5(
شهاب فيام سبق برقم ]54[.

وصف الكتاب عن معاينة الباحث، وتنظر ترمجة اجلفري فيام سبق برقم ]69[.  )6(
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املليباري مولدًا ووفاًة. كان عميد أرسته آل بافقيه يف بالد املليبار، وتوىل رئاسة مجعية 
العلامء لعموم كريال، التي تأسست سنة 1920م، واختري بافقيه رئيسًا هلا سنة 1926م، 
عقب االجتامع الذي عقد يف مليبار تلك السنة)1(. ويف سنة 1956م، قابله عبداملنعم 
كتابه)2(،  يف  وذكره  اهلند«،  يف  اإلسالم  »تاريخ  كتب  الذي  املرصي  املؤرخ  النمر، 
وسمى تلك اجلمعية »احلزب اإلسالمي«، والصواب أهنا )مجعية العلامء(، وال تزال 

قائمة حتى اليوم.
73 ـ حممد بن عيل شهاب الدين )ت 1430هـ/ 2009م()3(:

هو حممد بن عيل، من آل شهاب الدين، باعلوي احلسيني، املليباري الكاليكويت 
أبيه  كنف  يف  هبا  ونشأ  1936م،  1355هـ/  سنة  كاليكوت  يف  ولد  ووفاًة.  مولدًا 
اإلسالمية)4(  الرابطة  حلزب  زعياًم  وكان  كريال،  يف  املسلمني  زعامء  من  كان  الذي 
بني سنتي 1973-1975م، دَرس يف كريال، ثم قصد األزهر الرشيف، ودرس فيه 
سنة  إىل  1961م،  1380هـ/  سنة  من  القاهرة،  بجامعة  التحق  ثم  سنوات،  ثالث 
إىل  عودته  بعد  العريب.  األدب  يف  البكالوريوس  عىل  وحصل  1385هـ/1966م، 
وتزعم  اهلند،  مسلمي  حقوق  عىل  للحفاظ  السيايس،  بالعمل  اشتغل  الوطن  أرض 
القيادة الدينية يف حزب الرابطة اإلسالمية، بعد وفاة والده سنة 1975م. وكان عىل 
والعربية،  األردية  لغتيه  إىل  إضافة  جييد  اإلسالمي،  العامل  زعامء  مع  وطيدة  عالقة 

املعربي، زين الدين، حتفة املجاهدين: املقدمة بقلم الطرحيي ص 91، وما بعدها.  )1(
النمر، عبداملنعم، تاريخ اإلسالم يف اهلند: ص 68، باهلامش.  )2(

مصدر ترمجته: صحيفة الوسط البحرينية، وفاة حممد عيل الشهاب، )البحرين، العدد 2522، صادر   )3(
بتاريخ األحد 10 شعبان 1430هـ/ 2 أغسطس 2009م(: صفحة االفتتاحية.

انقسم  اهلند،  عن  باكستان  انفصال  وبعد  1906م،  1323هـ/  سنة  إىل  احلزب  هذا  تأسيس  يعود   )4(
أعضاؤه، فغادر جزء منهم إىل الباكستان حيث اعتربوها موطنا بديال ملسلمي اهلند، ومتسك مسلمو 

ُلوا البقاء يف وطنهم، وكان يتزعمهم السيد حممد عيل الشهاب. اجلنوب بأرضهم، وفضَّ
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اللغتني اإلنجليزية والفرنسية، وكان مهه هو احلفاظ عىل حقوق مسلمي جنوب اهلند، 
والدفاع عنهم يف املجالس واهليئات احلكومية، ومل يزل هذا دأبه إىل أن تويف يوم السبت 

9 شعبان 1430هـ / األول من أغسطس 2009م.
74 ـ فضل بن حمّمد شهاِب الدين )ت 1431هـ/ 2010م()1(:

هو فْضُل بن حممد بن أمحد، من آل شهاب الدين، باعلوي احلسيني، املليباري 
عن  أسانيده  يروي  وهو  هبا،  ودَرس  كاليكوت،  يف  ولد  ووفاًة.  مولدًا  الكاليكويت 
أبيه حممد بن أمحد شهاب الدين، وهو عن جده ألمه)2( أمحد بن عبدالرمحن اجلفري 

)ت1349هـ/ 1930م(، عن مشاخيه، كام سيأيت يف ترمجته يف أعالم جزيرة سيالن.
السنية،  الثقافة  جامعة  رئاسة  جملس  أعضاء  ومن  كاليكوت،  أعيان  من  كان 
وعضوًا يف حزب الرابطة اإلسالمية، ورأس احلزب بعد وفاة قريبه حممد عيل الشهاب، 
ملدة سنة تقريبًا، إىل أن وافاه أجله يوم األربعاء 28 مجادى األوىل سنة 1431هـ/ 12 
مايو 2010م. زرته وحصلت منه عىل اإلجازة يف سند العلوم الرشعية، بروايته عن 

والده عن جده ألمه أمحد بن عبدالرمحن اجلفري، بأسانيده كام سيأيت يف ترمجته.

* * *

مقابلة شخصية يف كاليكوت، يوليو 2009م؛ وينظر: املليباري، عبدالنصري، تراجم علامء الشافعية يف   )1(
اهلند: صـ236.

وليس هو والده، كام تومهه الباحث عبدالنصري املليباري، وقد سمعُت هذا من املرتَجم بنفيس. ينظر:   )2(
املليباري، عبدالنصري، املصدر السابق: صـ132.
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املبحث الثالث
أعالم احلَضارمة يف سي النكا

الواقعة  لتلك اجلزيرة  املتعارف عليه حاليًا،  الرسمي  رسي النكا، هو االسم 
جنوب شبه القارة اهلندية، يف املحيط اهلندي، والتي كانت تعرف قدياًم باسم جزيرة 
املْسلِمني  ِشْعر بعض كباِر أعالم  أو رَسنِديب، وهذا االسم األخري ورَد يف  سيالن، 
أبياته  قال  الذي  819م(،  204هـ/  )ت  الشافعي  إدريس  بن  حممد  كاإلمام  قدياًم، 

املشهورة:
رَسْنِديــ جبـال  لؤلـؤا  اأمطـري  تِـرْبَ تْكـُروَر  آبـاَر  وفيـيض  ــَب 
َقـرْباأَنـا إن عْشـُت لْسـُت أعـدُم قوتـًا أعـدُم  لْسـُت  مـتُّ  وإذا 
ونْفســِي امللـوِك  مهـُة  تـي  ُكْفـرامهَّ املذّلـَة  تـَرى  ُحـرٍّ  نفـُس 
ُعْمـري بالقـوِت  قنِْعـُت  مـا  وَعْمـرا)1(!وإذا  َزيـدًا  أَخـاُف  فلـامذا 

هبا  املسلمني  ولغة  مربعًا،  كيلومرتًا   65.361 حاليًا  رسيالنكا  مساحة  تبلغ 
هي اللغة التاميلية، وهبا ينطق بعض سكان جنوب اهلند، أما اللغة الرسمية هبا فهي 

السنهالية، كام أن خرجيي املدارس الدينية من املسلمني يتحدثون اللغة العربية)2(. 

القلم،  دار  )بريوت،  هبجت،  مصطفى  جماهد  حتقيق  الشافعي،  ديوان  إدريس،  بن  حممد  الشافعي،   )1(
1420هـ/ 2000م(: صـ 118.

شاكر، حممود، وإسامعيل ياغي، تاريخ العامل اإلسالمي احلديث واملعارص، )جدة، دار املريخ للنرش،   )2(
1415هـ/ 1995م(: صـ338.
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التواجد اإلسالمي يف سيالن:

كان وصول اإلسالم إىل سيالن عن طريق العرب القادمني من جنويب جزيرة 
العرب، ومن اهلند، ومن املاليو)1(، ويزيد عدد املسلمني عىل املليون قلياًل، من أصل 
السكان البالغ عددهم ثالثة عرش مليونًا، أي بنسبة اقل من 10%)2(. وهناك شواهد 
تارخيية عىل قدم التواجد اإلسالمي عىل أرض هذه اجلزيرة. فقد حفظت كتب علوم 
هذه  إىل  املنتسبني  العلم  أهل  من  عدد  أسامء  واإلسناد  الرواية  ودواوين  احلديث 
اجلزيرة، من أهل العصور اإلسالمية األوىل، وكان منهم: أبوالقاسم، حممد بن جعفر 
الرسنديبي، أحُد شيوخ احلافظ أيب نعيم األصفهاين )ت 430هــ/ 1038م(، الذي 
روى من طريقه خربًا، بروايته له عن أمحد بن عبدامللك اهلاشمي، عن عكرمة، عن 

الصحايب اجلليِل أيب هريرة ريض اهلل عنه)3(. 
كام أخذ الرسنديبي القراءَة عن قنُبل)4( أحد رواة ابن كثري املكي، من أصحاب 
القراءات املتواترة، وأخذها عنه وعرضها عليه أبو بكر الطرازي البغدادي، مْحُد بن 

حممد ابن عثامن، نزيل نيَساُبور )ت 385هـ/ 995م()5(.

املدخل إىل تاريخ اإلسالم يف الرشق األقىص،  ينظر: احلداد، علوي بن طاهر،  حول هذا املوضوع،   )1(
للطباعة والنرش، 1403هـ/ 1983م(:  املعرفة  حققه وعلق عليه حممد ضياء شهاب، )جدة، عامل 

صـ55؛ النمر، عبداملنعم، تاريخ اإلسالم يف اهلند: صـ69.
شاكر، حممود، العامل اإلسالمي: صـ206.  )2(

األصبهاين، أبونعيم أمحد بن عبداهلل، أخبار أصبهان، )دهيل، الدار العلمية، 1405هـ/ 1985م(:   )3(
جـ2ـ، صـ336.

ابن اجلزري، حممد بن حممد، غاية النهاية يف طبقات القراء، بعناية املسترشق براجسرتارس، )القاهرة،   )4(
مطبعة السعادة، 1364هـ/1945م(: جـ1، صـ86.

املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ1، صـ380.  )5(
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شواهد إسالمية قديمة: 

الذي كان  القديم،  الكويف  التي كتبت باخلط  القبور  العديد من شواهد  هناك 
مستعمال يف القرن اخلامس اهلجري/ القرن احلادي عرش امليالدي، كام وجد عىل حجر 
عثر عليه يف مقاطعة َمنَّار، ووجد آخر كتب عليه اسم القايض عفيف الدين عبداهلل بن 
عبدالرمحن بن حممد بن يوسف العلوي، مؤرخ يوم السبت 19 صفر سنة 604هـ/ 
الدين حسني عيل احللبي،  بدر  ُكتِب عليه اسم كريمة األمري  تقريبًا. وآخر  1208م 
وتارخيه يوم االثنني 17 ذي القعدة سنة 729هـ/ 1329م. ومن اجلدير بالذكر: أن 
ابن بطوطة، حممد بن عبداهلل اللوايت الطنجي )ت 779هـ/ 1377م(، كاَن متواجدًا  

آنذاك يف سيالن)1(.
سيالن حتت وطأة االستعامر: 

دخل الربتغال سيالن سنة 911هـ/ 1505م، فنكلوا باملسلمني، وأبادوا قًرى 
بكاملها، ثم دخلها اهلولنديون سنة 1069هـ/ 1658م، فأسسوا مدارس تبشريية 
نرصانية، أشار إىل ذلك احلاكم اهلولندي ميتسيكر يف تقريٍر قال فيه: »إننا أنشأنا عددًا 
من املدارس لنرش العقيدة املسيحية وإزالة البدعة املحمدية«. ثم جاء دور اإلنجليز 
سنة 1211هـ/ 1796م، فقرَصوا التعليم عىل املدارس احلكومية العلامنية، وأغروا 
ضعف  إىل  أدى  األمر  ذلك  أن  يرى  البعُض  أحجموا.  ولكنهم  بدخوهلا،  املسلمني 
التعليم احلديث)2(. ولكن فاهتم أن  اتصاهلم بالعامل اخلارجي، والتخلف عن ركب 
يقولوا إن حفاَظ املسلمنَي عىل دينهم أوىل هلم دينًا وُدنيا، من تطّور ومدنية كاذبة تلمع 

كالرساب.
ابن بطوطة، حممد بن عبداهلل اللوايت، رحلة ابن بطوطة: صـ99.  )1(

شاكر، حممود، العامل اإلسالمي: صـ206.  )2(
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الكيالين )ت 1375هـ/ 1955م(،  أحسن  مناظر  للعالمة  نفيس  وهنا كالم 
حيث يقول يف سياق حديثه عن »الفتنة الدجالية«، حيث أطلق عىل املدارس الدينية 
ذات املناهج القديمة التي يراها البعُض غري مواكبة للمدنية احلديثة، )املدارس الكهفية(: 
»يتم اليوم انتزاع أوالد املسلمني من مهد اآلباء واألمهات املسلمني، ثم إدخاهلم 
الطغيان  من  الكافرة  اجلراثيم  وعقوهلم  قلوهبم  يف  يزرع  ثم  العرصية،  اجلامعات  يف 
والعصيان واإلحلاد واالرتداد عن الدين. وبإزاء ذلك، هذه مدارسنا الكهفية، عملت 
عىل إنقاذ فئة من األجيال املسلمة، وإن كانت أقل عددًا، من األقذار العقدية واخللقية، 
وال أزعم أهنا طهارة وزكاة بكل ما يف الكلمة من معنى، إال أنني أقول غري هيَّاٍب وال 
َوِجٍل: طاملا خرج من بني الدارسني يف هذه املعاهد الكهفية من يصدُق عليهم النص 
القرآين ﴿ڭ ڭ ۇ ﴾ ]الكهف: 65[، أي: سواء محلوا من الزكاة والطهارة العقدية 
واخللقية ما جيب وينبغي أم مل حيملوا، إال أنه ال يسعنا أن ننكر أهنم حيملون طهارة 

أحسن من غالب أصحاب الطيالسة يف اجلامعات املفتونة الدجالية«)1(.
* أعالم احلضارمة يف سيالن: 

عرش  التاسع  اهلجري/  عرش  الثالث  القرن  يف  وحتديدًا  املتأخرة،  العصور  يف 
امليالدي، وما بعده، كان للحضارمة دور بارز يف خدمة اإلسالم واملسلمني هناك، وترك 
كثريون منهم بصامت ال متحى من تاريخ اإلسالم يف هذه اجلزيرة. حيث أسهموا يف 
نرش الدعوة اإلسالمية فيها، وربطوها بسالسل األسانيد الدينية املتينة، فتوثقت بذلك 
الصالت بني بالد العرب حيث منبع اإلسالم، وبني جزيرة سيالن، فمن مشاهريهم:

الكهف، تعريب حممد  البارزة وإشاراهتا يف سورة  الدجالية مالحمها  الفتنة  الكيالين، مناظر أحسن،   )1(
2010م(:  1431هـ/  اهلند،  شيخ  أكاديمية  ديوبند،  )اهلند،  األعظمي،  القاسمي  مجيل  عارف 

صـ258-257.
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]69، مكرر[ ـ شيخ بن حممد اجلفري )ت 1222هـ/ 1807م()1(:

سبقت ترمجته يف الفصل اخلاص بأعالم احلضارمة يف مليبار. وكانت له حركة 
ودعوة واسعة يف أرجاء سيالن، ويوجد اليوم يف نواحيها أكثر من 20 زاويًة وتكية 
اجلفرية  التكية  زرُت  وقد  اخلرضاء.  اجلزيرة  تلك  مناطق  خمتلف  يف  إليه،  منسوبة 
بالعاصمة كوملبو، ورأيُتهم  يقيمون فيها الشعائر الدينية، وجيتمعون للفروض اخلمسة، 
وللذكر بعد الصلوات، وهيتفون بصوت واحٍد، يف كثري من املناسبات الدينية، بالدعاء 
لشيخ اجلفري، تعبريا منهم عن الوفاء له لقاء ما قدم هلم وألسالفهم من خدمات ال 

يستطيعون نسياهنا وال نكراهنا.
75 ـ أمحد بن عبداهلل بن شيخ بافقيه )ت حوايل 1250هـ/ 1834م()2(:

باعلوي احلسيني، احلرضمي  بافقيه،  بن عبداهلل  بن شيخ  بن عبداهلل  هو أمحد 
الشحري مولدًا، املكي هجرًة ووفاًة. ولد بالشحر، وكان كثري األسفار، وجاور مدة 
يف احلرمني. من شيوخه، أخواله عبدالرمحن وعيل وعمر أبناء حسني بن عوض البيض 
باعلوي، يروون مجيُعهم عن حممد بن ياسني باقيس، عن عبداهلل بن علوي احلداد، 
بأسانيده. رحل إىل اهلند سنة 1209هـ/ 1794م، ودخل مليبار، وأخذ هبا عن شيخ 
اجلفري، وحجَّ معه سنة 1212هـ/ 1797م. أخذ عنه حممد بن عبدالرمحن اجلفري، 
املدرس باحلرم املكي، وله منه إجازًة مطولة، وأمحد بن حممد املحضار. ثم دخل جزيرة 
سيالن، وأخذ عنه هبا عثامن بن حسن املخدومي السيالين)3(. تويف بمكة املكرمة حوايل 

سنة 1250هـ/ 1834م.
تنظر ترمجته يف الفصل السابق برقم ]69[.  )1(

1465؛  رقم  ترمجة  صـ338،  جـ3،  اجلوهرية:  الفرائد  علوي،  بن  عمر  الكاف،  ترمجته:  مصادر   )2(
باحسن، عبداهلل بن حممد، نرش النفحات املسكية يف أخبار الشحر املحمية، )اليمن، تريم للدراسات 

والنرش، 1431هـ/ 2010م(: صـ264.
وتتصل أسانيد شيوخ التكية األرشفية يف بلدة بريَوال، يف سيالن، يف قراءة »صحيح البخاري« من=  )3(

toshiba
يعدل الاسم الى حسن بن عثمان

toshiba
إجازةٌبالضم وليس بالفتح
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)1ـ مكررًا( أمحد بن عمر باذيب )ت حوايل 1286هـ/ 1869م()1(:

سبق ذكره يف كلكّتا ومدراس. ودخل أْرَض سيالن سنة 1247هـ/ 1831م، 
عوام  من  األهايل  عىل  تنصريية  كتٍب  بنرش  اإلنجليز  قيام  وعاينه  شاهده  مما  وكان 
ين،  املسلمني، فثاَرْت لديه الغريُة الدينية، ونظَم قصيدًة مطولة فنَّد فيها شبهاِت املنرصِّ
والعقائد النرصانية املسيحية، وأتى فيها بام يقرُّ عيوَن املوحدين، وسيأيت يف الباب الثاين 

يشء من التفصيل يف هذا.
* آثاره يف سيالن:

]1/265[ سبائك اإلبريز يف الرد عىل اإلنگريز؛ قصيدة نظمها سنة 1247هـ/ 
يَن الذين عبثوا بعقائد مسلمي سيالن،  1831م، يف 110 أبيات. رد فيها عىل املنرصِّ
سوف نعرض هلا بيشء من الرشح والتحليل يف الباب الثاين، يف الفصل األول اخلاص 

باإلسهامات الدعوية. 
»ديوان«  ضمن  توجد  كام  برتيم،  األحقاف  مكتبة  يف  نسخة  منها  نسختها: 

املرتجم)2(.
]2/266[ القول األغر يف مدح خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص؛ وهي مدحية نبويٌة رائية يف 223 

بيتًا، نظمها أثناء تواجده يف جزيرة سيالن، مطلعها قوله:
بابِة عند الصبِّ ما ظَهَرا وخرُي أْهِل الهَوى من باَح واْشَتَهراأْحـىَل الصَّ

طريق الشيخ حسن خمدوم هذا، بروايته عن شيخه بافقيه، تويف الشيخ حسن خمدومي سنة 1283هـ/   =
حممُد  أخيه  ابن  وعنه  الرببيل،  عبدالقادر  أخوه  وعنه  الرببيل،  إسامعيل  الشيخ  أخذ  وعنه  1866م، 
عبداهلل بن إسامعيل الرببيل، وعنه ابنه الشيخ محزة، وعنه ابُن أخيه املولوي حممد شعيب الرببيل. ينظر: 

السيالين، حممد عبداهلل، مظهر الكنز: صـ231-232، و275.
تنظر ترمجته املتقدمة، وهي الرتمجة األوىل.   )1(

مما اطلع عليه الباحث.  )2(
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وقال يف خامتتها:

مْن أْرِض ِسْيالَن تبِغي من لُدْنَك ِقَرىَجاءْت إليَك جتوُب األْرَض مرِسعًة
»ديوان«  ضمن  توجد  كام  برتيم،  األحقاف  مكتبة  يف  نسخة  منها  نسختها: 

املرتجم.
طبعتها: صدرت عن دار الفتح، األردن، سنة 1425هـ/ 2004م.

76 ـ عبداهلل بن عمر باذيب )ت 1309هـ/ 1891م()1(:
هو عبداهلل بن عمر باذيب، احلرضميُّ أصاًل، املَخاويُّ مولدًا، السيالين ُمَهاجرًا 
ووفاًة. ولد يف املخا بساحل اليمن، ثم جاور بمكة ثالث سنني، وأخذ عن حممد عثامن 
املريغني، ثم سار إىل مرص، وأخذ عن شيخ األزهر إبراهيم الباجوري. ثم غادر إىل 
امل،  اَتَكام، يف الشَّ اهلند، فأقام مدة يف حيدرآباد، ثم انتقل إىل سيالن، فأقام يف منطقة مهَّ
وأسَس هبا تكيًة )زاويًة(. ثم دخل قرية كهتويتا داعيًا إىل اهلل، فأسلم عىل يديه جلُّ 
اكرين. من تالميذه  َس هبا مسجدًا جامعًا وتكيًة، ال يزاالن َعامرين بالذَّ اهنا، وأسَّ سكَّ
، وبتلك القرية كانت وفاته يف ربيع اآلخر  حممد خمدوم بن حممد لبَّيه اخلطيب الِكْشَتِويتِّ

سنة 1309هـ/ 1891م.
* مؤلفاته:

]1/267[ األسار البديعة يف التجليات الرفيعة؛ ذكره حميي الدين لبيه)2(.
]2/268[ حتفة املسلمني يف أبوي سيد املرسلني ملسو هيلع هللا ىلص؛ ذكره حميي الدين لبيه)3(. 

مصادر ترمجته: لبيه، حميي الدين عبدالقادر بن حممد، هدية سنديب يف مدحة الشيخ عبداهلل باذيب،   )1(
)اهلند، مدراس، املطبعة املجيدية، 1374هـ/ 1954م(: صـ37-20.

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ36.  )2(

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ36.  )3(
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ألفه يف الرد عىل بعض علامء كوملبو القائلني بعدم نجاة الوالدين الكريمني.

طبعته: طبع طبعة حجرية، يف ذي احلجة سنة 1288هـ/ فرباير 1872م، يف 
410 صفحات، ومعه ترمجته إىل اللغة التاميلية القديمة)1(.

]3/269( احلجر القايس يف رد رسالة الفايس؛ ردَّ فيه عىل بعض املتصوفِة الذين 
أثاروا بعض الشبهات واألفكار املنحرفة.

منه نسخة خطية بقلم عبدالصمد املخدومي العْدُجوَدوي السيالين،  نسخته: 
احلسنية  الكلية  مكتبة  يف  حمفوظ  أصلها  ذكرها،  اآليت  الطبعة  من  استخرجها  لعله 

بتهاريا)2(.
طبعته: طبع طبعًة حَجرية، د.ت، فرغ مرتمجه من نقله من العربية إىل التاميلية 

يوَم األحد 11 ذي احلجة سنة 1284هـ/ أبريل 1868م، يف 284 صفحة)3(. 
]4/270[ الدرر الفاخرة يف جواز رؤية اهلل يف اآلخرة؛ ذكره حميي الدين لبيه)4(.
]5/271[ سور املقربني يف رد املحجوبني؛ ذكره لبيه)5(. رد فيه عىل الوهابية.

»مجهوت  عنوانه  كتاٍب  عىل  فيه  رد  املعاند؛  إلغراق  الوارد  السيل   ]6/272[
للرشيعة  باذيب  وانترص  وفلسفة،  شطٌح  فيه  املتصوفة،  خملطة  من  ملؤلف  مايل«، 

والتصوف السني)6(.

وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )1(

وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )2(

وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )3(
لبيه، حميي الدين عبدالقادر بن حممد، هدية سنديب يف مدحة الشيخ عبداهلل باذيب: صـ36.  )4(

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ36.  )5(
وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )6(
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نسخته: منه نسخة خطية بقلم عبدالصمد املخدومي الُعَدُجوَدوّي السيالين، يف 

32 صفحة، أصلها حمفوظ يف مكتبة الكلية احلسنية بتهاريا)1(.
]7/273[ معدن الرسور املنقذ من الظلامت إىل النور؛ ذكره حميي الدين لبيه)2(.
]8/274[ معراج السالكني إىل حرضة رب العاملني؛ ذكره حميي الدين لبيه)3(.

77 ـ حممد بن عبدالرمحن اجلفري )ت 1321هـ/ 1904م()4(:
هو حممد بن عبدالرمحن اجلفري، باعلوي احلسيني، الكاليكويت مولدا، السيالين 
وفاة ومدفنًا. كان شيخ السجادة اجلفرية، مل أقف عىل ترمجة له، سوى مرثية أنشأها 
حممد بن عبدالباري األهدل احلسيني يف وفاته، يؤخذ منها أنه تويف ببلدة )قايل(، يوم 

الثالثاء 19 ذي القعدة احلرام سنة 1321هـ/ يناير 1904م.
78 ـ علوي بن عبدالرمحن املشهور )ت 1342هـ/ 1923م()5(:

الرتيمي  احلسيني،  باعلوي  املشهور،  بكر  أيب  بن  عبدالرمحن  بن  علوي  هو 
نشأ  وهبا  1849م،  1266هـ/  سنة  تريم  يف  ولد  ومدفنًا.  ووفاًة  مولدًا،  احلرضمي 
وبناء  مساجد،  تشييد  من  مآثر  وله  اهلل،  إىل  الدعوة  يف  نشيطًا  كان  العلم،  وطلب 
مدارس، وتأليف كتب، شاعرًا أديبًا متفننًا. له رحالت كثرية، منها رحلته إىل سيالن 
سنة 1308هـ/ 1890م، برفقة إبراهيم بن شمس الدين الفايس، املكي الشاذيل، شيخ 

وصف الكتاب عن معاينة الباحث.  )1(
املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ36.  )2(
املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ36.  )3(

مناقب  يف  الدري  الكوكب  لبي،  صاحب  عامل  عبدالرمحن  شيخ  املولوي  مريكار،  ترمجته:  مصدر   )4(
القطب شيخ اجلفري، )اهلند، طبعة حجرية، د.ت(: صـ20.

مصادر ترمجته: املشهور، أبوبكر بن عيل، لوامع النور: صـ90-85.  )5(
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الطريقة الفاسية الشاذلية، ترافَقا يف الرحلة إىل سيالن بعد أن تعارفا يف مكة املكرمة يف 

حج سنة 1307هـ/ 1889م.
ثم دخلها مرة أخرى سنة 1316هـ/ 1898م، منفردًا، فاحتَفى أهل سيالن 
بوصوله، وزار يف هذه املرة كثريًا من املدن والقرى، وفيها صنف رسالته اآليت ذكرها.

* مؤلفاته يف سيالن:
]275[ رسالة يف الرد عىل منكري الربوبية والقائلني بام ال يعقل ومل ينقله أحد 
ممن تقدم؛ ألفها يف سيالن سنة 1316هـ/ 1898م، بعد أن اطلع عىل »رسالة« ألَحد 
ا مقتضبًا يتضّمُن جواَب تلك  ُلها: إنكاُر وُجوِد اخلالق، فردَّ عليه ردًّ املالحدة، حمصَّ

الشبهة)1(.
79 ـ أمحد بن عبدالرمحن اجلفري)ت 1349هـ/ 1930م( )2(:

هو أمحد بن عبدالرمحن اجلفري، باعلوي احلسيني، املليباري مولدًا، السيالين 
ده،  وفاة ومدفنًا. ولد بكاليُكوت سنة 1295هـ/ 1878م، وهبا نشأ، وقرأ القرآن وجوَّ
تنكل، وعىل حممد بن أيب بكر كنج.  ُملَُّكويا  العلم يف كاليكوت عىل حسني  وطلب 
َباَوا  كنج  املخدومي،  عبدالرمحن  عىل  الكبري  اجلامع  يف  ودرس  ُفنَّان،  إىل  ارحتل  ثم 
ُمْسليار، ويف بلنكوت عىل املولوي أمحد ُكّتيم مسليار، وعن حسني بن حممد بن عيل بن 
شهاب الدين. ثم رحل سنة 1332هـ/ 1913م، إىل كلية الباقيات الصاحلات، ببلدة 
ويلُّور، وقرأ عىل مؤسسها عبدالوهاب حرضت الويلوري، وحممد عبداجلبار، وحممد 
عبدالرحيم، وخترج سنة 1334هـ/1914م. وملا حجَّ أخذ بمكة عن مفتيها حسني 

هذا الرّد مل يصلنا كاماًل، وسيأيت نص املوجود منه يف الباب الثالث.  )1(
شيخ  مريكار،  صـ131؛  اهلند:  يف  الشافعية  علامء  تراجم  عبدالنصري،  املليباري،  ترمجته:  مصادر   )2(

عبدالرمحن، الكوكب الدري: صـ20.
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بن حممد احلبيش، وباملدينة عن علوي بن عبدالرحيم السقاف. وزار مرص، والقدس، 
والشام، وبغداد، واليمن. وبعد عودته دّرس يف جامع كتيرَشا، ثم بنى املدرسة اجلفرية 
ج عىل يديه مجاعٌة، منهم سبطه حممد بن أمحد شهاب الدين. ثم  يف كاليُكوت، وخترَّ
انتقل إىل سيالن، وبنى هبا رباطًا سامه رباط اجلفرية العلوية. كان لطيَف املْعرَش، حَسَن 
اخلُلق، عايل اهلمة، أديبًا شاعرًا. تويف يف ربيع األول سنة 1349هـ/ 1930م، ودفن 

عند رباطه، ورثاه الشيخ أمحد كويا الشاليايت.
)3ـ مكررًا( عمر بن أمحد بافقيه )ت 1355هـ/ 1936م( )1(:

سبق ذكره يف أعالم احلضارمة يف كلكتَّا. زاَر سيالن، مستفيدًا ومفيدًا، وحصل 
عىل إجازة من شيخ هبا، يدعى عبداحلميد بن عثامن القادري احلسني اخلراساين، لقيه 
يف مسجد ماطره، فأخذ عنه اإلجازة يف أذكار وأدعية،. وأخذ عنه اإلجازة يف أسانيده 
ومروياته، حممد عبداهلل بن إسامعيل الرببيل السيالين، وعبداللطيف عامل الباقوي)2(. 
وتصدر يف التكية األرشفية، ثم غادرها، وملا شبَّ ابنه أمحد بن عمر، وأكمل دراسته يف 
رباط تريم، أرسله، سنة 1346هـ/1927م، إىل تلك التكية ليتوىل مشيختها، ولكّن 

ذلك األمر مل يتم.
* مؤلفاته:

]276[ كتاب يف الفقه بلغة التاميل؛ ذكره ابنُه السيد أمحد، وقال: إن والده ألَفه 
يف سيالن، وهو مفقود، ال يعلم موضع وجوده)3(. 

تنظر ترمجته املتقدمة برقم 3.  )1(
تويف يف 14 ربيع األول 1392هـ/28 أبريل سنة 1972م. املصدر: سيالن يوليو 2011م.  )2(

وصف الكتاب عن سامع الباحث من السيد أمحد عمر بافقيه.  )3(
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80 ـ أمحد بن أيب بكر بن علوي املشهور )ت 1420هـ/ 2000م()1(:

حفيد السيد علوي املشهور املتقدم الذكر، ولد برتيم ونشأ حتت رعاية والده 
وجده، وقرأ عليهام املتون العلمية، ثم ختم القرآن الكريم. وأدرك يف صغره عيدروس 
 ، ابن عمر احلبيش، مسند حرضموت، )ت 1314هـ/ م(، وأخذ عنه، وملا كرب وشبَّ
انرصف إىل إقامة األسباب يف مدينة عدن، ومنها كان سفره إىل جزيرة سيالن، بمعية 
أخيه حممد بن أيب بكر، وأقاَما يف قرية )ويل قاما(، ورشعا يف تدريس أهاليها القرآن 
املساجد  بالدعوة إىل اهلل يف  الناس، واجتهدا بعد ذلك  الكريم. وكان هلام قبول عند 
واملجالس التي يعقدوهنا لألهايل، ثم افرتقا، وأقام كل منهام يف بلدٍة بعيدا عن أخيه. ثم 
انرصف املرتجم إىل كسب عيشه عن طريق مهنة قيادة السيارات، ومكنته هذه املهنة 

من التنقل بني القرى للدعوة والتذكري. 
واإلمامة  بالتدريس  هبا  حلوله  منذ  واشتغل  )قايل(،  قرية  يف  ذلك  بعد  أقام 
فافتتح هبا  له وألوالده،  مناسٍب  بتوفري مسكن  البلد، وقام  واخلطابة، وأعانه حاكم 
جمالس لقراءة »صحيح البخاري«، وكان حيرض اخلتم أعيان البلدة واملسئولني هبا، ومل 

يزل عىل ذلك األمر، إىل وفاته سنة 1420 تقريبًا، بعد أن جاوز املائَة عام، رمحه اهلل.

* * *

مصادر ترمجته: املشهور، أبوبكر بن عيل، لوامع النور: جـ2، صـ227.  )1(



الباب الثالث
إسهامات علامء حرضموت 

وة واملَعارِف العربية واإلسالمية عرْ يف نرش الدَّ
الفصل األول: إسهامهم يف السياسة والدعوة والتعليم.

والعقائد  التوحيد  علم  يف  إسهامهم  الثاين:  الفصل 
والفلسفة.

الفصل الثالث: إسهامهم يف عـلم الحديث الرشيف.
الفصل الرابع: إسهامهم يف علم الفقـه وأصـوله.

الفصل اخلامس: إسهامهم يف علم التصوف والتزكية.
وآالهتا  العربية  اللغة  علم  يف  إسهامهم  السادس:  الفصل 

وآداهبا.
الفصل السابع: إسهامهم يف عـلم التاريخ وتـدوينه.
الفصل الثامن: إسهامهم يف العلوم الطبيعية والبحتة.
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الفصل األول
إسهامهم يف السياَسة والدعوة والتعليم

إن نرش الدعوة اإلسالمية والتفاعل معها يف املجتمع، هو شأن كل مسلم غيور 
عىل دينه، طامع يف نيل الثواب األخروي، وكل ما يقدمه املسلم من تضحيات يف سبيل 
هذه الدعوة هو دليل عىل قوة إيامنه باهلل تعاىل. وتتفاوت تلك التضحيات من مسلٍم 
آلخر، فإن اإلسالم ذو مراتب، كام صحَّ قول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فيام رواه عنه معاذ بن 
الِم اجلهاُد يف َسبيِل اهلل«)1(. وقوله عليه الصالة  وُة َسناِم اإلسرْ جبل ريِضَ اهلل عنه: »ذررْ
للحضارمة  كان  الدينية،  املنطلقات  هذه  فمن  آية«)2(.  ولو  عني  »بلغوا  والسالم: 
واملقاتلون  املجاهدون  منهم  فكان  فيه،  عاشوا  الذي  اهلندي  املجتمع  يف  تضحياهتم 
حتت ألوية ملوك اهلند من املسلمني، وكان منهم الدعاة يف السلم. وسوف نعرض يف 
هذا الفصل لبعض تلك التضحيات التي قدمها أولئك احلضارمة يف بالد اهلند، من 

خالل ثالثة مباحث:
املبحث األول: إسهامهم يف السياسة وتدبري شئون احلكم.

املبحث الثاين: إسهامهم يف نرش الدعوة يف نواحي اهلند.
املبحث الثالث: إسهامهم يف الرتبية وتعليم الناشئة.

1419هـ/  الكتب،  عامل  )بريوت،  النوري،  أبواملعاطي  حتقيق  املسند،  حنبل،  بن  أمحد  الشيباين،   )1(
1999م(: ج5، صـ235، حديث رقم 22051.

صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب ما ذكر عن بني إرسائيل:  البخاري، حممد بن إسامعيل،   )2(
جـ4، صـ207، حديث رقم 3461.
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املبحث األول
إسهاماهتم يف السياسة وتدبري شئون احلكم

أسهم علامء حرضموت يف اهلند يف الشئون السياسية يف الدول التي عاشوا فيها، 
وألف البعض منهم يف عالقة احلاكم باملحكوم من الناحية الرشعية، كالعالمة السيد 
فضل باشا موىل الدويلة املليباري، وهذا الباب من أهم أبواب العلم، لتعلقه بصالح 
امللوك  خاصة  من  كانوا  احلضارمة  فبعُض  حياهتا،  شئوِن  وتنظيم  املجتمعاِت  حْكم 
والسالطني، كام كان األمر مع امللك عنرب احلبيش يف أرض الدكن، ومنهم من كانت له 
كلمة مسموعة عند السالطني، كام كان من شأهنم يف حيدرآباد، ومن آثار ذلك إنشاء 

العديد من املآثر املعامرية، والرصوح العلمية، كام سيأيت ذكره.
صالت العلامء احلضارمة بملوك اهلند:

للدين  حمبة  ذوي  أكنافهم  يف  احلضارمة  عاش  الذين  اهلند  وأمراء  ملوك  كان 
اإلسالمي، وكثري منهم كان عىل قدر كبري من العلم واألدب للرشع الرشيف ومحلته، 
وكانوا يكرمون العلامء، فيوظفوهنم يف الوظائف الرفيعة، وجيرون عليهم املخصصات 
والرواتب املجزية، فعاش أهل العلم يف رخاء من العيش، وسعة من الرزق. كام كان 
كانوا  كام  بالعموم،  حرضموت  لعلامء  االحرتام  شديدو  والسالطني  احلكام  أولئك 
ون من ينتمي منهم إىل الدوحة النبوية، من السادة واألرشاف آل باعلوي بمزيد  خيصُّ
احرتام وتقديٍر يناسب رشفهم ومنزلتهم التي أكرمهم اهلل هبا، والنامذج التي تدل عىل 
حسن سياسة ملوك اهلند لشئون ممالكهم، وبعد نظرهم يف إكرام النبالء والعلامء، نامذج 

متعددة، وهي من اخلصال احلميدة يف امللوك. فمن تلك النامذج:
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1( سلطان كجرات يتتلمذ عىل الشيخ بحرق احلرضمي:

عندما قدم طليعة العلامء احلضارمة إىل بالد اهلند، ونزل عىل سلطان كجرات، 
امللك مظفر شاه أمحد الُگجرايت، لقد انبهر ذلك السلطاُن بِعْلم الشيخ حممد بن عمر 
به وأدناه، بل قرأ عليه السلطان املذكور يف كتب احلديث الرشيف  بحرق، فأكرمه وقرَّ
وأسند عنه، مما يدل داللة رصحية عىل حمبة أولئك السالطني واحلكام للعلم الرشعي، 
وتعظيمهم حلملته، ومل تدم إقامة الشيخ بحرق يف كجرات سوى سنتني، وكانت وفاته 
بقتله، حَسدًا له عىل مكانته من  مفاجئة، مما محل املؤرخني عىل اهتام بطانة السلطان 

ملك البالد)1(.
2( امللك عنرب احلبيش وإكرامه لعلامء حرضموت: 

كان امللك عنرب)2( يف األصل عبدًا حبشيًا، اشرتاه بعض وزراء ملوك الدكن، 
سخيًا  وكان  شاه،  عادل  عيل  امللك  عساكر  مجلة  من  صار  أن  إىل  احلال  به  ترقى  ثم 
كرياًم، ويروى أن السيد عليًّا احلداد باعلوي احلسيني احلرضمي)3(، وهو من السادة 
بالتقوى  املعَتَقِدين  الصاحلني  من  وكان  الدكن،  أرض  إىل  املهاجرين  باعلوي،  آل 
فيقاُل:  َكن، ودعا له،  الدَّ بأنه يملك نواحَي يف  امللَك عنرب  واالستقامة، كان قد برش 
إنه بإثر ذلك وجد كنزًا قدياًم )ِرَكازًا(، كان سبب غناه وثروته، فقويت حمبته يف السيد 

احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ4، صـ306.  )1(
والدرر:  اجلواهر  عقد  بكر،  أيب  بن  حممد  الشيل،  ترمجته:  مصادر  1625م.  1035هـ/  سنة  تويف   )2(
الدين،  فخر  بن  عبداحلي  احلسني،  األثر: جـ2، صـ263؛  خالصة  أمني،  املحبي، حممد  صـ172؛ 

نزهة اخلواطر: جـ2، صـ595.
العارش اهلجري،  القرن  أواخر  اهلند  إىل  السيد عيل بن أمحد بن عبدالرمحن احلداد، قدم أجداده  هو   )3(
وسكنوا مدينة أمحدنگر، وهو من اجليِل الثالث منهم هبا، تويف حوايل سنة 1080هـ/ 1669م. ينظر: 

عدة مؤلفني، الشجرة العلوية الكربى: جمـ5، الورقة 36، الوجه ب.
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املذُكوِر، ويف مجاعته من احلضارمة، واتسع نفوذه وملكه، فغمرهم بإحسانه، وتويف يف 

عاصمته أمحدنگر، ودفن بالروَضة)1(.
بن  أبوبكر  العالمة  هم:  عنرب،  امللك  كنف  يف  عاشوا  الذين  العلامء  وأشهر 
بن  والعالمة عبداهلل  باعلوي،  باعمر  بن عيل  والعالمة عمر  باعلوي،  بلفقيه  حسني 
زين بافقيه باعلوي، وهؤالء الثالثة توفوا يف مدينة بيجاپور، والعالمة شيخ بن عبداهلل 
بلقام،  دفني  باعلوي  باشيبان  والعالمة عمر  آباد،  باعلوي، دفني دولت  العيدروس 

ومجيعهم تقدمت ترامجهم.
بحرضموت  واملشايخ  للسادة  سنة  كل  والكسوات  األموال  يرسل  كان  كام 
أربعة أجزاء( عىل مدينة  ُرْبعَة قرآٍن )مصحف من  ما يقوم هبم سنًة كاملًة!. ووقف 

تريم)2(.
يل:  يت يتتلمذ عىل العالمة الشِّ َحررْ 3( األمري جوهر السَّ

َكن،  األمري جوهر السحريت، من األمراء الذين كانت هلم سلطة ونفوذ يف مملكة الدَّ
وكان عبدًا مملوكًا، اشرتاه السلطان الشيعي برهان نظام شاه، سلطان أمحدنگر، واعتنى 
برتبيته، وزوَجه امللُك عنرب ابنَته، وتويف يف مدينة بيجابور سنة 1056هـ/ 1646م)3(. 
كان شافعيَّ املذهب، لزم صحبة العالمة السيد شيخ العيدروس، مصنف »السلسلة«، 

الروضة، بلدة قديمة بقرب مدينة دولت آباد، دفن يف مقربهتا عدد من العلامء والرؤساء، وفيها مسجد   )1(
جامع، يعرف بجامع الروضة، بناه امللك عنرب، ثم بعد أن ملك البالد السلطان أورنگزيب عاملگري 
أواله اهتاممًا، فأمر علامء مملكته بجمع وتدوين كتابًا يف فقه أيب حنيفة، فجمعوا له كتابًا اشتهر باسم 
»الفتاوى العاملگريية«. ينظر: الشيل، حممد بن أيب بكر، عقد اجلواهر: صـ266؛ احلسني، عبداحلي 

ابن فخرالدين، اهلند يف العهد اإلسالمي: صـ101.
احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ4، صـ385.  )2(

مصادر ترمجته: الشيل، حممد بن أيب بكر، عقد اجلواهر والدرر: صـ266؛ احلسني، عبداحلي بن فخر   )3(
الدين، نزهة اخلواطر: جـ5، صـ516.
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دفني دولة آباد، ثم ملا دَخل السيد العالمة حممد بن أيب بكر الشيل، باعلوي احلرضمي، 
َكن، اجتمع به األمري جوهر، واحتفى به، فقرأ عليه يف الفقه  بالَد اهلند، وزار أرض الدَّ
والنحو واحلديث، وكان كثري العبادة، ال يفرت عن التالوة والذكر، ومطالعة كتب العلم 
ادُة آل باعلوي بتجهيزه، ودفنوه يف املقربة التي وقفها  رَي، حتى أنه ملا تويف قام السَّ والسِّ

السالطنُي العادْلَشاهية عىل عَرب حرضموت)1(.
4( األمري فتح خان احلبيش وعنايته باحلضارمة:

َكن يف  األمري فتح خان ابن امللك عنرب احلبيش، هو اآلخر من مشاهري أمراء الدَّ
القرن احلادي عرش اهلجري/ السابع عرش امليالدي، وقام بإمارة أمحدنگر وأورنگ آباد 
بعد موت أبيه، إىل أن هامجه سلطان دهيل جهانگري بن شاهجهان، سنة 1042هـ/ 
فتحول  1634م،  1044هـ/  سنة  يف  مات  أن  يلبث  ومل  البالد،  له  فسلم  1632م، 
احلضارمة الذين بقوا يف إمارته إىل اإلمارات واملاملك األخرى، فمنهم من حتول إىل 
العلامء  دهيل، ومنهم من سار إىل كجرات، ومنهم من سكن حيدرآباد. ومن أشهر 
احلضارمة الذين توفوا عىل عهد فتح خان، السيد العالمة شيخ بن عبداهلل العيدروس، 
بعد أن انتقل من مدينة أمحدنگر بعد موت امللك عنرب إىل بيجاپور، ثم منها إىل دولت 

آباد، وكانت حتت حكم األمري املذكور، وهبا كانت وفاته، سنة 1041هـ/ 1631م.
 5( إكرام ملوك بيجاپور للحضارمة:

كان مللوِك بيجاپور، املعروفون يف التاريخ بامللوك العادلشاهية، مآثر ومرباٌت 
وكان  حرضموت،  علامء  من  عدد  كنفهم  يف  وعاش  الثاين،  الباب  يف  ذكرها  تقدم 
1035هـ/  سنة  عنرب  امللك  وفاة  عقب  بيجاپور  إىل  للحضارمة  الكبري  االنتقال 
1625م، وبعضهم انتقل يف عهد ابنه فتح خان سنة 1044هـ/1634م، بعد استيالء 

احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، املصدر السابق: جـ 4، صـ385.  )1(
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السلطان أورنگزيب عاملگري عىل أورنگ آباد وأمحد نكر اللتني كانا حتت حكم احلبشة. 
فاجته احلضارمة إىل بيجاپور لصمودها يف وجه الغزو املغويل، وأشهر العلامء احلضارمة 
الذين ماتوا هبا: أبوبكر بن حسني بلفقيه، وعمر بن عيل باعمر، وعبداهلل بن زين بلفقيه، 
وعمر باشيبان، الذي انتقل من بيجاپور إىل مدينة بلگام، وكانت حتت حكمهم أيضًا، 
عيل  امللك  أن  املؤرخون،  سجلها  التي  بيجابور  ملوك  إكرام  مظاهر  ومن  تويف.  وهبا 
عادل شاه، وقف وقفًا خاصًا بالعرب، وهي أراٍض ترَصف غلُتها هلم)1(. كام كاَن كثري 
اإلحسان إىل السادة األرشاف، حتى ووقف عليهم الكثري من األوقاف اخلاصة هبم)2(. 
ُصوا للحضارمة مقربة قريبًة من سور البلد، ليدفنوا فيها موتاهم،  كام أهنم خصَّ
وهي التي دفن فيها األمري جوهر السحريت، سابق الذكر، وأعالم احلضارمة السابق 

ذكرهم، وال تزال هذه املقربة معروفة إىل اليوم)3(.
6( إكرام سلطان دهيل لعلامء حرضموت:

وعالوة عىل ما تقدم من إكرام ملوك النواحي للعلامء احلضارمة، فقد شهدت 
دهيل، دار امللك، ومركز السلطة املطلقة يف بالد اهلند يف العصور الوسيطة، عالقات 
دواوين  ذكرها  خلدت  واحلضارمة،  املغول  دولة  سالطني  عظامء  بني  أيضًا  محيمة 

التاريخ.
فمن مكارم السلطان جهانگري بن أكرب )ت 1037هـ/ 1627م( إكرامه للسيد 
الصالت  وإجرائه  1620م(  1030هـ/  )ت  العيدروس  عبداهلل  بن  حممد  العالمة 
واخلراج عليه وعىل مدرسته وزاويته يف سورت)4(. وبعد وفاته أجراها البن أخيه، 

الشيل، حممد بن أيب بكر، عقد اجلواهر والدرر: صـ180.  )1(
احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ4، صـ385.  )2(

الشيل، حممد بن أيب بكر، املصدر السابق: صـ180؛ وتراجع ترمجته املتقدمة برقم 13.  )3(
احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، املصدر السابق: جـ5، صـ536.  )4(
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الذي قام يف مقامه، وهو العالمة السيد جعفر الصادق العيدروس )ت 1064هـ/ 
1653م(، ثم جاء بعده ابنه السلطان شاهجهان )ت 1075هـ/ 1646م(، فأقطعه 
»سفينة  كتاب  برتمجة  قام  الذي  فهو  قدمنا  وكام  السابق)1(،  عىل  زيادة  كبريًا  إقطاعًا 

األولياء« لألمري داراِشُكوه.
العالمة عيل بن عبداهلل  السيد  بإكرام  قام  السلطان أورنگزيب عاملگري  أن  كام 
العيدروس )ت 1131هـ/ 1718م( عندما وفد عليه يف أورنگ آباد، وكان اختذها 
قاعدًة مللِكه، بعد مغادرته مدينة سورت، عىل إثر خالف جرى بينه وبني بعض أقربائه 
فيها، فآواه، إىل أن انرصف من عنده بعد مدة موفور اجلانب، قرير العني، وأقام سورت 

حتى وفاته)2(.
7( تيبو سلطان وأخذه عن العالمة شيخ اجلفري:

سلطان  تيپو  بلقب  والشهري  اهلند،  جنوب  الواقعة  ميسور،  والية  ملك  كان 
احلروب  خوض  عىل  وإقدامه  شجاعته  لفرط  بذلك  لقب  النمر(،  السلطان  )أي: 
مع الكفار، وختم حياته بالشهادة يف سبيل اهلل، حيث قتله الربيطانيون غيلًة بعد أن 
انترص عليهم يف وقعة تارخيية شهرية، مل تزل تروهيا الرواة، ويؤرخ هبا املؤرخون. فقد 
كان هذا السلطان من اآلخذين عن العالمة اجلليل السيد شيخ بن حممد اجلفري )ت 

1222هـ/ 1807م()3(.
8( سالطني حيدرآباد اآلصفيون وإكرامهم للحضارمة:

ويكفينا كنموذج من إكرام ملوك تلك الدولة التي كانت إحدى مفاخر املاملك 

احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ5، صـ511؛ وتراجع ترمجته رقم 16.  )1(
تراجع ترمجته املتقدمة برقم 18.  )2(

كام أفادين السيد فضل الشهاب اجلفري، مقابلة شخصية، كاليكوت، يوليو، 2009م.  )3(
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اإلسالمية يف تاريخ اهلند اإلسالمي، النظام اآلصفجاه مري عثامن عيل خان، الذي يف 
عهده شيدت اجلامعات واملعاهد، وهنضت البالد يف عهده هنضة غري مسبوقة. فممن 
)ت  الدين  شهاب  بن  أبوبكر  السيد  العالمة  احلضارمة:  مشاهري  من  كنفه  يف  عاش 
1341هـ/ 1919م(، الذي كان من خواص جمالسيه، وأحد قدماء مصححي دائرة 
والتقدير،  املحبة  السلطان  يبادل  شهاب  ابن  كان  كام  إنشائها،  بعد  العثامنية  املعارف 

وديوانه حافل بالقصائد الطنانة الرنانة يف مدح النظام ِمرْيعثامن، رمحه اهلل. 
عثامن  املري  السلطان  حضور  التاريخ،  لنا  حفظه  الذي  التكريم  مظاهر  ومن 
1924م(،  1346هـ/  )ت  العيدروس  حسني  بن  عيدروس  السيد  جنازة  عليخان 
وذلك أمر نادر أن حيرض السلطان الصالة عىل أحد من رعيته، لوال تقديره العظيم 
لذلك الرجل، كام أنه ملا شيَّد احلديقة السلطانية الشهرية يف حيدرآباد، املعروفة باسم 
الشيخ  كان ذلك هو  إال حرضميًا،  اجلامع هبا  املسجد  )باغ سلطان(، مل خيرت إلمامة 
عبدالرمحن بن حمفوظ احلمومي احلرضمي )ت 1409هـ/ 1989م(، فكان  املقرئ 

هو اإلمام للخاصة السلطانية)1(. 
تربط بني  التي كانت  الدينية  العالقات  األمثلة، وغريها، توضح بجالء  تلك 
أولئك األمراء والرؤساء، وبني رجال دولتهم، من علامء حرضموت الذين كانوا عىل 
مستوى رفيع من العلم والصالح والتقوى، األمر الذي جعل هلم مكانة يف قلوب علية 

القوم، ويف ذلك املجتمع الطيب، الذي كانت تسوده املحبة واالحرتام والتقدير.
جناية سلطان برَهانپور عىل الشيخ أمحد باَجابر:

ُموا، كام تقدم يف السطور السابقة، فإن  لكل قاعدة شواّذ، فكام أن هناك علامء كرِّ
لنا خرب  التاريخ  العلامء ترضروا من قرهبم من احلكام، فقد حفظت مدونات  بعض 

تراجع ترمجته املتقدمة برقم 64.  )1(
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الذي مات  باجابر احلرضمي،  الرحالة، أمحد بن حممد  الشيخ األديب  العالمة  مقتل 
1595م()1(.  1004هـ/  )ت  خان  عيل  الراجا  برهانپور،  أمري  من  بتدبري  مسمومًا 
ة، حاصلها: أنه أثناء إقامة الشيخ أمحد باجابر  وقصة الشيخ باجابر، هي قّصٌة وَغصَّ
املولوي  يْدَعى  رجل  وبني  بينه  األقدار  مجعت  الدكن،  بأرض  برهانپور،  مدينة  يف 
بري)2(، يف بالط السلطان أكرب بن مهايون، سلطان  عبداللطيف، كان قائاًم بوظيفة الدَّ
دهيل، وكان أديبًا عاملًا، قدم من دهيل يف مهمة خاصة بعثه هبا السلطان أكرب، وبلغ من 
صداقته للشيخ أمحد باجابر أن أطَلعه عىل بعض الكتب والوثائق السلطانية اخلاصة 
ر أنه تويف فجأًة يف برهانپور، قبل عودته إىل دهيل. فلام ماَت  بإمارة برهانپور، ثم قدِّ
انتقلت الوثائق التي كانت يف حوزته إىل قرصالراجا عيل خان، وبإثر ذلك جاَء تعينٌي 
من السلطان أكرب )ت 1014هـ/ 1605م(، باحلجابة)3( لسلطان برهانپور، يف داللة 

عىل خضوعه حلكمه وسلطنته)4(. 
فلام قدم الرسول من طرف السلطان أكرب، واسمه فييض، أراد راجه عيل خان أن 
يكرمه، فبعث إليه هبدايا، فقال له فييض: ال أريدها، وإنام أريد الكتاَب الفالين، الذي 

احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ2، صـ593.  )1(
الدبري، هو الشخص الذي يقوم بخدمة اخلاصة السلطانية يف الدولة املغولية، فيقدم بيده املعاريض   )2(
من  اإلذن  الدبري  ويتلقى  السلطانية،  اخلاصة  إىل  الناس  عامة  من  تصل  التي  والرسائل  واملناشري 
السلطان باإلجابة عنه ملضامني تلك العرائض، ثم التوقيع عليها وختمها بخامته الذي يكون لدى 
أمري األمراء، ثم يقوم الدبري بتسليم املعاريض ألصحاهبا، فهو الوسيط بني الشعب والسلطان. ينظر: 

احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، اهلند يف العهد اإلسالمي: صـ331، و334.
وظيفة احلجابة من الوظائف اإلدارية يف دولة املغول يف اهلند، وهي دون مرتبة الوزراء، وفوق مرتبة   )3(

األمراء. ينظر: احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، اهلند يف العهد اإلسالمي: صـ330-329.
عن خضوع الدكن للسلطان أكرب، ينظر: الشيال، مجال الدين، تاريخ دولة أباطرة املغول اإلسالمية يف   )4(

اهلند، )اإلسكندرية، منشأة املعارف، 1387هـ/ 1968م(: صـ102.
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صار إليك من تركة عبداللطيف، فلم يَسع السلطاَن إال أن أْعَطاه طلَبه عىل ُكرٍه منه، 
ثم بحَث عن الذي أرسَّ إىل فييض خرب كُتِب عبداللطيف، فقيل له: الفقيُه أمحد باجابر. 
فأرسها يف نفسه، وخيَش أن يكون عبداللطيف قد أطلَع باجابر عىل يشٍء من أرساِر 
فارتاب  فييض،  الشيخ  ُصحبة  الهور،  إىل  متوجهًا  باجابر  كان  أن  وصادف  مملكته. 
الراجا منهام، فكاَد للفقيه باجابر، بأن أرسَل أربعًة من غلامنه وأصحبهم ُساًم قاطعًا، 
، فساروا معهم  مَّ وأمَرهم أن يسايروا الرفقة، حتى إذا وجدوا فرصة أطعموه ذلك السُّ
وه يف طعامه، فأكله، فقّطع كبده، ومكَث أيامًا يصبُّ  حتى إذا شارفوا مدينة الُهور، دسُّ

دمًا، وماَت عىل إثره)1(. 
العالمة  شخصية  قوة  منها  األمور،  من  كثري  توضيح  يف  تفيد  القصة  وهذه 
بنوادر  وتبني مدى شغفه  القوم،  علية  يكن يصاحب سوى  فلم  باجابر، وطموحه، 
الكتب واملصنفات، مما أدى إىل تلفه، وأودى بحياته،وهكذا تفعل السياسة فْعَلها يف 
ام. مع أن مؤرخي اهلند وصفوا ذلك الراجا عيل خان، أمري برهانپور، بأنه  قلوب احلكَّ

كان فاضاًل عادالً، حمبًّا ألهل العلم، حمسنًا إليهم!)2(.
احلضارمة يسهمون يف اخلدمة العسكرية:

كان  وقد  الصفوف،  وإعــداد  اجليوش،  جتييش  السياسة،  متعلقات  ومن 
وما  امليالدي  عرش  التاسع  القرن  يف  َكن،  الدَّ بالد  يف  فعالة  مسامهة  للحضارمة 
َكن. فقد كان العساكر من العرب  الدَّ الدولة اآلصفية يف حيدرآباد  بعده، السيام يف 
 ،)Kutch( َكتش  مثل  اهلند،  َغْرب  واليات  سواحل  يف  منترشين  احلضارمة، 
 ،)Gujarat( وُگَجرات ،)Kathaawar( وكاتيهاوار ،)Junagarh( وُجوَناگر

احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ2، صـ491.  )1(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ2، صـ593.  )2(
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وبُروَده )Baroda( موطن اجلمعدار الَفْضيل، وخانديش )Khandesh(، وإندور 

 .)1()Poona( وبونا ،)Indore(
ثم تقلص نشاطهم العسكري بعد أن فرض التدخل الربيطاين سيادته عليها، 
مكتويف  يقفوا  ومل  والدعوة،  التدريس  ميادين  إىل  العسكرية  امليادين  من  فانتقلوا 
كانت  امليالدي،  التاسع عرش  القرن  ففي مطلع  العمل)2(.  أو عاطلني عن  األيدي، 
بريطانيا للعرب باملرصاد، فبعد اهنزام جيوش النظام يف معركة ناگپور، واستسالمها، 

عام 1232هـ/ 1817م. 
ويف العام الذي يليه، 1233هـ/ 1818م، ويف عهد ملك حيدرآباد، النظام 
اآلِصْفَجاه الثالث، امللك مري أكرب عيل خان سكندرجاه )ت 1244هـ/ 1828م(، 
هايستنقس،  اللورد  بقيادة  الربيطاين  اجليش  يد  عىل  )البشفا(  جنوده  هزيمة  وبعد 
حيدرآباد.  إىل  ثقلهم  وانتقل  احلضارمة،  من  الكثري  وفيهم  اجليوش،  تلك  تفرقت 
عندها سمح الربيطانيون ملوالدة اهلند بالبقاء فقط، بينام أجرب مواليُد حرضموت عىل 
النظام  جيوش  يف  الباِسلة  مشاركاهتم  ومن  منهم  تشفيًا  األصيل،  الوطن  إىل  العودة 
اآلَصفي)3(. لقد ُكتِب للحضارمة يف هذه املدينة تاريخ جميد، وسطر الزمان هلم سجال 

حافاًل باألجماد الدينية والدنيوية عىل حد سواء.
علامء حرضموت والثورة اهلندية:

يف  والنفيس  والنفس  أرواحهم،  الباذلني  حرضموت،  علامء  ركُب  ويتواصل 
ُتْبتذل عىل  خدمة دينهم، يف سبيل اهلل ونرصة دينه، واحلفاِظ عىل بيَضته وحوزته أن 

القعيطي، السلطان غالب، تأمالت عن تاريخ حرضموت: صـ94.  )1(
املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ94.  )2(

عرب حرضموت يف حيدرآباد، ترمجة مجال حممود حامد، )جملة دراسات اخلليج  اخلالدي، عمرو،   )3(
واجلزيرة العربية، العدد 45، ربيع الثاين 1406هـ/ يناير 1986م(: صـ141.
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أيدي من ال خالَق هلم. وكثرية هي البلدان التي خاَض احلضارمُة فيها املعارك احلربيَة 
ار الذين أرادوا استئصاَل الوجوِد اإلسالمي من تلك  وقاتلوا ضّد األعداء من الكفَّ
اإلٍسالمي  الدين  لتَعاليم  وفقًا  احلرب،  بآلة  الكفار  عناد  واجُهوا  واجلهات،  البلدان 
للبعض ذكره  االنتقام كام حيلو  أو  أو اإلرهاب  والتعذيب،  القتل  احلنيف، ال ملجرد 
من باب التشّفي والتشويه حلقيَقة اجلهاد يف اإلسالم. وبيان هذا الفهم الصحيح هو 
الواجب نرشه لألجيال الصاعدة، خوفًا عليهم من الوقوع يف أوهام الفهم السقيم الذي 
يقوم عىل تروجيه ونرْشه بعُض املغرضني. ولقد حتدث بعُض املسترشقني الغربيني عن 
؛  اجلهاد اإلسالمي فأنصفوه، فهذا غوستاف لوبون، املسترشق الفرنيس يقول: »احلقُّ

أن األمَم مل تعِرْف فاحتنَي متساحمني مْثل العرب، وال دينًا َسْمحًا مْثَل دينهم«)1(.
أسباب الثورة عىل اإلنجليز:

حقبة  أثناء  الديني  اإلنجليز  لدور  رصده  يف  النمر  عبداملنعم  الدكتور  يقول 
استعامره للهند: »وبجانب ما فعله اإلنجليز يف إذالل الشعب وإفقاره، أضافوا عماًل 
وإهاَجِة  النفوس،  إثارة  يف  كله  تقدم  ما  أخطر  كان  ربام  بل  خطري،  أثر  له  كان  آخر 
ليقوموا  املبرشين،  أن يستقدموا معهم طوائف  فلقد حرصوا عىل  حقدها وغضبها. 
بواجبهم املعروف يف خدمة االستعامر، واملبرشون دائاًم كانوا طالئع االستعامر وعمده، 
فال  املستعمرين،  أمام  الطريق  ومتهيد  األمم،  معنويات  هلدم  امللمس  اللينة  وقذائفه 
عجب أن اعتمد عليهم اإلنجليز يف العمل باهلند، وساعدهم بشتى الوسائل عىل أداء 

رسالتهم«)2(.
وعن الدور التنصريي الذي قام به اإلنجليز، يف ثالثينات القرن التاسع عرش 

لوبون، غوستاف، حضارة العرب: صـ1.  )1(
النمر، عبداملنعم، تاريخ اإلسالم يف اهلند: صـ398.  )2(
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جامعة  مؤسُس  1898م(،  1315هـ/   ( خان  أمحد  سيد  ري  السَّ ث  يتحدَّ امليالدي، 
أن  اهلند  أهُل  تيقن  »لقد  قائاًل:  اهلند«،  ثورة  »أسباب  كتابه  يف  اإلسالمية،  عليگرة 
وسيلتهم  واإلذالل  التجويع  من  متخذين  النرصانية،  إىل  سيحولوهنم  اإلنجليز 
وكان  1837م،  سنة  جماعة  يف  آباءهم  فقدوا  الذين  اليتامى  مع  فعلوا  كام  ذلك،  إىل 
اإلنجليز  من  املوظفني  وكبار  الرشكة،  من  مرتباهتم  يتقاضون  املبرشون  القسيسون 
يستغلون مراكزهم يف حتسني املسيحية لصغار موظفيهم الواقعني حتت سيطرهتم، كام 
كانوا جيمعوهنم يف بيتهم بالقسس، حياولون التأثري عليهم، وجذهبم للدين املسيحي، 
ويأتون بالشبهات والشكوك ليزلزلوا عقائدهم، وبلغت هذه الدعاية أقىص حد، حتى 

مل يعد املوظفون اهلنود يأمنون عىل دينهم.
أهل  أْدَيان  عىل  بالطعن  حمشوٌة  وهي  جمانًا،  الكُتَب  يوزُعوَن  ون  املبرشِّ وكان 
اهلند، وزعامئهم الدينيني، كام كانوا يذهبون إىل اجتامعات املسلمني واهلندوس يف محاية 
البوليس، ويأخذون يف حتقري عقائدهم دون مباالة، والناس يسمعون كل هذا، وتثور 
املدارس  فتح  يف  كذلك  املبرشون  نشط  البوليس.  سطوة  خيشون  ولكنهم  أنفسهم، 
التبشريية بعون الرشكة، يعلمون فيها الدين املسيحي، حتى اعتقد الناس أن الغرض 
من فتح هذه املدارس أن تكون شبكة الصطياد أوالدهم وتنصريهم، وكانوا يمتحنون 
ينجيكم  ومن  ربكم؟  من  الصغار:  ويسألون  املسيحية،  الدينية  الكتب  يف  الطالب 
ويفيدكم؟. وال ينجح إال الطالب الذي جييب حْسَب عقائِدهم. ثم يعُطونه اجلوائز! 
للمسلمني يف  بالنسبِة  للبنات، وهو يشء حساٌس  مدارَس  ذلك،  بجواِر  فتُحوا،  ثم 

اهلند، وربام اهلنُدوس أيضًا.
فاعتقد الناس أن اإلنجليز جيتهدون من كلِّ سبيٍل للقَضاء عىل دينهم وتقاليدهم، 
ود، فقد  وا اهلنود الذين اشرتكوا مع اإلنجليز يف هذا األمر بالقُسِس السُّ حتى أهنم سمَّ
كانت الوظائُف الصغرية التي تركت للهنود، ال يمكن احلصوُل عليها إال بَشهادة من 
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هؤالء القُسس. وفوَق ذلك، تلقى موظَّفو احلكومة خطاباٍت، ولعلها منُشورات، من 
أحد القُسس الكبار، يلحُّ فيها عليهم باعتناِق الدين املسيحي، وهلذا كله، فِهَم الشعُب 
أهنا خطٌة موُضوعٌة لتنِصريه، وأن اللَّورد كيننگ، جاٌد يف ذلك، وأنه أخذ عهدًا عىل 

نفسه أماَم احلكوَمة أنه يف مَدى الثالث السنوات الباقية له سيتمُّ هذه املهمة«)1(.
ي للتنصري واالستعامر: نشاط مسلمي اهلند يف التصدِّ

نشط كبار علامء اهلند يف التصدي لتلك احلملة الشعواء لتنصري مسلمي اهلند، 
بن  اهلل، أمحد  الشاه ويل  اهلند وحمدثها األكرب،  إمام  أوائل من تصدى هلم،  وكان من 
عبدالرحيم الدهلوي )ت 1176هـ/ 1763م()2(، وأبناؤه وتالميذه وأتباع مدرسته، 
ثم من بعده قام برفع علم اجلهاد املقدس السيد أمحد عرفان الربيلوي احلسني، )ت 
معركة  يف  قتل  الذي  الشهيد،  أمحد  بالسيد  تارخييًا  املعروف  1830م(،  1246هـ/ 
باالكوت يف البنجاب، هو وأحد أحفاد الشاه ويل اهلل، املنارصين له يف دعوته وجهاده، 
وهو الشاه إسامعيل بن عبدالغني، املعروف بإسامعيل الشهيد)3(. كان هذا يف شامل 
اهلند. وكذلك، كان احلاُل يف جنوب اهلند، فقد حترك مسلمو مليبار يف ثورة عارمة 
عن  املدافعني  أولئك  طليعة  يف  وكان  بالدهم،  عىل  األجنبي  لالستعامر  للتصدي 
ملبدأ  الرافضني  مليبار،  بالد  إىل  املهاجرين  احلضارمة  علامء  من  أعالٌم  االستقالل، 

الوصاية األجنبية عىل أرايض املسلمني وأوطاهنم.

الدهلوي، سري سيد أمحد خان، أسار االنقالب عىل اإلنجليز )باألردية(، بواسطة: النمر، عبداملنعم،   )1(
تاريخ اإلسالم يف اهلند: صـ400-398.

تاريخ  النمر، عبداملنعم،  نزهة اخلواطر: جـ2، صـ858؛  الدين،  بن فخر  ينظر: احلسني، عبداحلي   )2(
اإلسالم يف اهلند: صـ416-417؛ الندوي، مسعود عامل، تاريخ الدعوة اإلسالمية يف اهلند: صـ129.
السابق:  املصدر  عامل،  مسعود  الندوي،  صـ418-425؛  السابق:  املصدر  عبداملنعم،  النمر،  ينظر:   )3(

صـ163.
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)1( جهاد السيد علوي موىل الدويلة يف مليبار )كريال(: 

كانت البداية عنَدما وفَد السلطاُن حيدر عيل خان )ت 1197هـ/ 1782م( 
من حيدرآباد عىل ُسلطان مملكة ميسور الواقعة شامل مليبار، وتعنيَّ من ِقَبله أمريًا عىل 
ته الناشئة، وتطور به األمر إىل أن أصبح حاكم البلد، واتسع حكمه، ثم خلفه  َبْحريَّ
من بعده ابنه فتح عيل خان )ت 1213هـ/ 1798م(، الشهري بلقب تيبُّو سلطان، أي 
السلطان النمر)1(، الذي قتله اإلنكليز غيلة بعد أن انترص عليهم يف مواقع كثرية، لقد 
كان مقتل السلطان تيبو واستشهاده حدثًا تارخييًا غري جمرى كتابة تاريخ املسلمني يف 
اهلند، حيث متكن اإلنكليز من بسط نفوذهم بشكل واسع يف املناطق اهلندية اجلنوبية)2(.
املابال)3(،  باسم  التارخيية  املصادر  يف  عرفت  طائفٌة  املليبار،  بالد  يف  وكان 
الدويلة،  موىل  حممد  بن  علوي  السيد  يدي  عىل  الطائفة  هذه  أفراد  من  الكثري  أسلم 
الذي تقدمت ترمجته يف الباب األول، يف أعالم جنوب اهلند، والذي استقر يف بلدة 
م، هذه البلدة أضحت مرسحًا لنشاطه ونشاط تالميذه  تريوِرْنَقادي، وتسمى اليوم ممرُبَ

من املابال، كام أصبحت مركزًا إلصالح الديني والسيايس)4(. 
القارة  شبه  يف  املسلمني  تاريخ  أمحد،  حممود  السادايت،  ينظر:  لغات.  عدة  جييد  وشاعرًا،  عاملًا  كان   )1(

اهلندية: جـ2، صـ225.
االستعامر  من  اهلند  حترير  يف  وكفاحه  الديوبندي  حسن  حممود  اهلند  شيخ  أمحد،  معراج  معراج،   )2(

الربيطاين، )اهلند، ديوبند، دار املعارف، 1429هـ/ 2008م( :صـ143.
املابال )Mappila( أو )Moplah(، مصطلح يعرب به عن املجتمع املسلم املتواجد يف جنوب القارة   )3(
اهلندي مليبار )والية كريال(، يقال إن أصوهلم عربية، ويتميز أفرادها بِسْحنَتهم العربية، إضافًة إىل 
التفاين يف حب اإلسالم، كام أهنم شوافع أشاعرة، شأهنم شأن عرب جنوب اجلزيرة العربية، الذين 

بقوا عىل تلك الصفة حتى اليوم. ينظر: القعيطي، السلطان غالب، تأمالت: صـ89-88.
املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ89؛ القاسمي، عبدالغفور عبداهلل، املسلمون يف كريال، )اهلند،   )4(
ندوي،  أمحد  فيصل  هبتكيل،  بواسطة:  صـ93-92،  2000م(:  1421هـ/  أكمل،  مكتبة  كريال، 
إسالم، ط3، 1432هـ/  جملس حتقيقات ونرشيات  )لكهنؤ،  كاكردار،  ميـں علامء  آزادي  حتريك 

2011م(: صـ486.
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كان للامبالَّ دوٌر كبري يف دْحر االستعامر الربيطاين وتدوخيه يف جنوب اهلند؛ فتذكر 
عنف  من  عانت  قد  حكوماهتا  كانت  والتي  وغريها،  والربيطانية  اهلولندية  املصادر 
ثورات هذه الطائفة بصفة متواصلة طوال مدة استعامرها للهند، أن النشاط املسلح 
لطائفة املابال، كان بإيعاٍز وتشجيع من رؤوس العلامء من السادة الذين قدموا إىل هذه 
 ،)Tangal( »لقب »تنقل )البالد، والذين يطلق عليهم يف اللهجة املحلية )املالَِياالم
وهو لقٌب خاص بمن ينسب إىل األرشاف آل البيت، وذلك نظرًا لكون أكثر الداخلني 
حكام  احرتمهم  فقد  باعلوي(،  )آل  األرشاف  السادة  من  كانوا  اهلندي  اجلنوب  إىل 
املنطقة، مع أهنم كانوا عىل غري ملة اإلسالم، فلم يأخذوا منهم جبايات التي تؤخذ 

عادة من السكان. 
يًا  : »فكرت احلكومة الربيطانية جدِّ يقول أحد الضباط اإلنجليز يف تقرير رسيٍّ
يف إلقاء القبض عىل السيد علوي، نظرًا ملزاولتِه نَشاطًا دينيًا وسياسيًا مثريًا للشَغب، 
ولكنها مل تتجرأ، نظرًا لـَمـا كان يتمتع به السيُد املذكور من حسن السمعة واألمهية 
الضاحية،  لتلك  الربيطاين،  التحصيلدار  أعلن  وقد  املابال،  طائفة  أنظار  يف  البالغة 
1232هـ/  شهر  يف  ٍخ  مؤرَّ تقريٍر  يف   )James Vaughan( فون  جيمس  واسمه 
أبريل 1817م، بأنه: »نظرًا لسمعته وورعه ومقامه العايل لدى الكبري والصغري من 
أن  ينتظُر  جرْبًا،  »التنَْقل«  عىل  القبض  إللقاء  حماولة  أية  أن  اعتقادي  من  فإنه  املابال، 
الغايات، والتي لن تقل عن ثورة شاملة من مجيع  أبعد  تنتَج عنها عواقُب خميفٌة إىل 
سكان املابال«)1(. فهذا التقرير يكشف لنا مدى األمهية التي احتلها السيد علوي موىل 
الدويلة، ومدى تأثريه يف الواقع عىل حتركات املابال، وختوف اإلنجليز من إحداث أي 

إثارة تؤدي إىل حدوث ما ال حتمد عقباه. 
حتريك  ندوي،  أمحد  فيصل  هبتكيل،  للمزيد:  وينظر  صـ90؛  تأمالت:  غالب،  السلطان  القعيطي،   )1(

آزادي ميـں علامء كاكردار: صـ485.
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وكان من أخص تالميذ السيد علوي، من الذين اشرتكوا يف جهاد اإلنكليز، 
بام  وجاهد  قاوم  فقد  1856م(،  1273هـ/  )ت  البلنكويت  عمر  القايض  العالمة 
يستطيع، ومكث يف السجن بضع سنني، وكان حبُسه عىل يد حاكم كريال املعني من 

قبل بريطانيا)1(.
)2( جهاد السيد فضل بن علوي ضد االستعامر:

ذا  أبيه،  مثل  اآلخر  هو  كان  الدويلة،  موىل  علوي  بن  فضُل  العالمة  السيد 
محيٍة دينية، وَصالبة وثباٍت عىل احلق، قام هو اآلخُر يف عنفواِن شبابه بَدور كبرٍي يف 
ف، وتاريٌخ جميد،  استنهاض ُمسلمي املليبار ضد مطامع االستعامر، فكان له دوٌر مرشِّ
ال يزال أهايل مليبار يذكرونه إىل اليوم، ويتناقلون أخبار مقاومته وجهاده لالستعامر. 
)ت  األْدَعج  سامل  بن  عيل  السيد  معارصه  ذكره  ما  ومقاومته،  جلهاده  يشهد  ومما 
1296هـ/ 1878م(، يف كتابه »فيض اهلل العيل«: أن السيد فضل نشأ بمليبار، وأظهر 
اجلهاد عىل الكفار، وحتيلوا يف خروجه من تلك األرض، فنفي منها إىل مكة املكرمة 

سنة 1268هـ/ 1851م)2(. 
ويتحدث أحد املؤرخني احلضارمة املعارصين عن دور السيد فضل، من خالل 
الوثائق والتقارير السياسية، وهو السلطان غالب بن عوض القعيطي، فيقول: »لقد 
خدمُة  هَدفها  عظيمة،  وإنجازاٍت  حتديات،  وجماهبة  بمغامراٍت،  مملوءًة  حياُته  كانت 
اإلسالم واملسلمنَي يف أيِّ مكان كان. ويف اعتقادي الراسِخ؛ أّن سريته، التي متثُِّل املَثل 
األْسمى حلياِة الوجيه احلرضميِّ املغامِر يف سبيل اهلل عىل أعىل املستوياِت، حتتاُج إىل 

دراسٍة منفصلة. 

هبتكيل، فيصل أمحد ندوي، املصدر السابق: صـ490-487.  )1(
العطاس، عيل بن حسني، تاج األعراس: جـ2، صـ437.  )2(
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اجلريء  املؤمُن  ونعَم  أبيه،  لنشاِط  األيمن  الساعُد  نْعم  كان  الذي  السيُد  فهو 
من  املنبثَقة  باجلرأة  تتميز  خطواته  كل  وكانت  به.  يؤمُن  ما  كلِّ  تنفيذ  عند  الباسُل 
يقنٍي صادٍق يف قضيته وأحقية أهدافها. فال عجَب أن اإلدارة الربيطانيَة خشيْت من 
وجوده، وقامْت بنفيه من اهلند. غري أن هذا مل يسدل الستار عىل حياته، فلقد ذهَب إىل 
مكة املكرمة، واستطاع أن يبني لنفسه مكانًة لدى اخلاصة والعامة، حتى بدأ الرشيُف 

يَغار من وجوِده«)1(. 
»استطاع  قائاًل:  غالب  السلطان  يواصل  ظفار،  يف  السلطة  هَرم  تسنُّمه  وعن 
السيُد فضل أن يصل إىل ظَفار، ويسيطر عليها بمفرده، ويفرض عىل أهلها الزكاة، 
تلك  يف  عليه  الربيطانية  الضُغوط  عن  رغاًم  سنوات،  لعّدة  الدين،  تعاليم  ويعلمهم 
إىل  السفر  عىل  فه  ترصُّ حتت  املوجودة  اإلمكانيات  قلة  كلفته  وحتى  أيضًا.  الرقعة 
العثامين  اخلليفة  ووزراء  مستشاري  كأحِد  فيها  عاش  حيُث  إستانبول،  ثم  احلجاز، 

السلطان عبداحلميد الثاين«)2(.
ومن منطلق تلك املكانة العلمية، والزعامة الدينية والسياسية، فقد جرى يراع 
بينها كتابان يف أحكام اجلهاد  املؤلفات، كان من  السيد فضل بن علوي بجملة من 
البتَّار  »السيُف  ومها:  الربيطانيون،  هبم  واملقصود  البغاة،  الكفار  عىل  اإلسالمي، 
الكفرة وعبَدة  إلهانة  األمراء واحلكام  »عدة  الكفار«)3(، وكتاب  قتال  يف احلثِّ عىل 
األصنام«)4(. وقد كان زمن تأليف هذين الكتابني متزامنًا مع أحداث الثورة اهلندية 

القعيطي، السلطان غالب، تأمالت: صـ90.  )1(
تاريخ علامء  حتفة األخيار يف  وينظر: مسليار، حممد عيل،  السابق: صـ90؛  املصدر  السابق،  املؤلف   )2(
مليبار )خمطوط(: صـ188، بواسطة: هبتكيل، فيصل أمحد ندوي، حتريك آزادي ميـں علامء كاكردار: 

صـ490.
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]258[.  )3(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]260[.  )4(
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إقامة  أثناء  األمراء« يف سنة 1273هـ/ 1856م،  اإلنكليز، ومتت طباعة »عدة  عىل 
السيد فضل يف منفاه بمكة املكرمة، بعد نفيه بخمس سنوات، وكان نفيه قد تمَّ يف سنة 

1268هـ/ 1851م، كام سبق يف ترمجته.
السلطان صالح القعيطي وحتكيم الرشيعة:

به  قام  ما  الفصل،  املتعلقة هبذا  السياسية  بالذكر من اإلسهامات  ومن اجلدير 
سلطان حرضموت، وليُد حيدرآباد اهلند، وخريج مدارِسها، السلطاُن العامل الفقيه، 
صالح بن غالب القعيطي )ت 1375هـ/ 1936م(، من حتكيِم الرشيعة اإلسالمية 
يف دولته، فإن حرضموت يف عهده كانت قد دخلت يف معاهدة استشارٍة مع اململكة 
عرفت  أخرى  ملعاهدة  خضوعها  عىل  عالوة  حينذاك(  العظمى  )بريطانيا  املتحدة 
بمعاهدة احلامية، ولكن بريطانيا عرف عنها عدم تدخلها يف الشئون الدينية الداخلية 
مرافق  كافة  شمل  إسالمي  حكم  بنظام  حينذاك  حرضموت  فتمتعت  ملستمعراهتا، 
لقضاة  أتاح  مما  تامًا،  استقالال  السلطة  عن  مستقال  عهد  يف  القضاء  وكان  الدولة، 
مٍة مضبوطٍة، حتى أن جملس القضاء العايل اصدر  املجلس العايل إصدار قوانني حمكَّ
الئحة قانونية اشتملت عىل مسائل وأحكاٍم من مذاهب أخرى، غري املذهب الشافعي 

الذي يسود العمل به وتدريسه يف حرضموت.
ومعلوم من ترمجة السلطان صالح القعيطي أنه مؤلف كتاب الشهري »مصادر 
األحكام الرشعية«)1(، وهو يف فقه السنة، غري متقيد بمذهب من املذاهب األربعة. لقد 
الذي  املعارص،  املسلم  للحاكم  رائعًا، ومثاال مرشفًا،  السلطان صالح، نموذجًا  كان 

يدير شئون حكم بالده بوعي واقتدار تام. 

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]209[.  )1(
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الوضع السيايس واالجتامعي للحضارمة يف دولة اهلند احلديثة:

وبعد استقالل اهلند، وزوال احلكومات السلطانية، واملاملك اهلندية، لقي أعالم 
احلضارمة تكرياًم من قبل احلكومة اهلندية يف العهد اجلمهوري، فقد قام رئيس اهلند 
املدحيج )ت 1407هـ/  السيد عبداهلل  العالمة  بتكريم  يف سنة 1396هـ/ 1976م 
دائرة  خدمة  يف  بذهلا  التي  العظيمة  جلهوده  تقديرًا  الدولة،  وسام  وتقليده  1987م( 

املعارف العثامنية.
الريادي يف زعامة  العهد أيضًا، قام حضارمة جنوب اهلند، بدورهم  ويف هذا 
ومجعية  كريال،  يف  اإلسالمية  الرابطة  حزب  فهذا  اإلسالمية،  واجلمعيات  األحزاب 
العلامء لعموم كريال، مل يزل يتناوب عىل رئاستهام زعامء من أصول حرضمية، كالسيد 
وهناك  الشهاب،  عيل  حممد  السيد  وابنه  الشهاب،  عيل  والسيد  بافقيه،  عبدالرمحن 
غريهم كثريون. كام أن وضع احلضارمة بني األقلية املسلمة يف مجهورية رسي النكا، 
والتي كانت تابعة للهند قبل االستقالل، وضع ممتاز، فتوىل وزارة اخلارجية فيها السيد 
عيل الزاهر، وهو من السادة آل شهاب الدين، كام أن حمافظ العاصمة كوملبو منذ أكثر 
من عرشين عامًا، وال يزال حتى اليوم، هو السيد علوي بن أمحد مجل الليل باهاشم 
باعلوي، وكالمها من أصول حرضمية، ضاربة يف أعامق التاريخ. وهذا القدر يكفي يف 

احلديث عن املشاركة السياسية للحضارمة يف اهلند.

* * *
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املبحث الثاين
إسهام احلضارمة يف العمل الدعوي 

إذا كان اجلهاد األعظم، وهو اجلهاد املسلح، واملواجهة بني فريقني، يعد ذورة 
سنام اإلسالم، فإن ثمة جهادًا آخر، سامه الرسوُل األعظم ملسو هيلع هللا ىلص »اجلَهاَد األكرب«، كام 
َهواه«)1(، وهذه  ُجِل  الرَّ األكرب، جماهدُة  اجلَهاد  إىل  غِر  األصرْ اجلهاد  نا من  »َرجعرْ ورَد: 
الرواية وإن كان يف سندها مقاٌل، إال أن فيها إشارة إىل أن اجلهاد ذو صور وأنواع، وال 
شك أن جماهدة الرجل هواه، وخمالفة شهوته، نوع من أنواع ا جلهاد، فكيف بالصرب 
عىل تبليغ الدعوة، والسعي يف نرش العلم يف املجتمعات، تأيت املهمة األصعب يف حياة 
العامل والداعية، وهي مرحلة التهيئة النفسية للشعوب لتقبل العمل من أجل اإلسالم.
وإن دعوة الناس إىل االلتزام الكامل باألحكام الرشعية، ومراعاهتم يف سلوكهم 
وكافة شئون حياهتم، هي عني دعوة األنبياء والرسل، ولذلك جاء يف احلديث النبوي 
رُي  الرشيف: »العلامء ورثة األنبياء«)2(، فمن كامِل وَراثتهم للمتُبوِع األعظم ملسو هيلع هللا ىلص، السَّ
عىل منواله، واملتابعُة احلثيثة خلَطاه يف تعليم الناس اخلري. ومن هنا؛ فقد تنوَعْت أساليب 
ه، إىل فقيٍه ِمْدَرٍه، إىل أديٍب بليٍغ، إىل َشاعر ِمْصَقٍع،  الدعاة يف دعوهتم، فمن خطيٍب ُمفوَّ

كام كان األمُر عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه الكرام من بعده.
ولدينا نامذج عديدة يف هذا الصدد، نذكر منها عىل سبيل اإلشارة واإلمجال:

الساموي  الفتح  عبدالرؤوف،  حممد  املناوي،  ينظر:  وضعفه.  »الزهد«  يف  البيهقي  رواه  احلديث   )1(
بتخريج أحاديث تفسري القايض البيضاوي، حتقيق أمحد جمتبى بن نذير عامل، )الرياض، دار العاصمة، 

1409هـ/ 1989م(: جـ2، صـ851.
أبوداود، سليامن بن األشعث، السنن: جـ3، صـ354، حديث رقم 3643.  )2(
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النموذج األول
عوة: مة الدَّ الشيخ أمحد بن عمر باذيب؛ األَدُب يف خدرْ

كان الشيخ الفقيه أمحد بن عمر باذيب، شاعرًا حملِّقًا يف سامء الشعر، أديبًا مطبوعًا، 
لها برباَعة َيراعتِه، فحفَظ لنا »ديواُنه« الكبرُي  ال يدع املواقَف الكبريَة مترُّ به دوَن أن يسجِّ
الكثرَي من القضايا التارخيية، التي لواله لـَمـا عَرْفنا عنها شيئًا، ولذهبت طيَّ النسيان، 
كغريها من األحداث التي أمهلها املؤرخون. وملا أن الشيخ أمحد عاش يف اهلند بضع 
سنني، فقد جرت له أحداث وأخبار، فيها من الدروس والعرب، اليشء الكثري. وكان 

تواجُده يف اهلند من سنة 1245هـ/ 1829م، إىل سنة 1247هـ/1831م. 
أسباُب انتَشار البَدع واخلَرافاِت يف اهلند:

جرْت هناك حادثة تارخيية يف مدراس، هي من احلوادث الناشئة عن اجلهل، 
التي تدعو إىل العودة إىل منابع اإلسالم الصافية،  النقية،  ومعاداة الدعوة اإلسالمية 
بعيدًا عن اخلرافات واخلزعبالت، ولفهم أسباب هذه احلادثة وما نتج عنها، البد من 

التمهيد هلا بذكر منشأ تلك الدعوة أوالً، والتعريف برجاالهتا. 
اظ والصوفية  لقد »دخل اإلسالُم اهلنَد، وتتابعِت احلَمالُت، وجعَل الدعاُة والوعَّ
يِردوَن البالد وينبثُّون يف كل صقٍع منها، حتى استأنَس األهايل بدعوهتم وأخالقهم، 
ين املبني، يلتجئون إىل حظريته القدسية. لكن معظم  وأخذوا ينَضوون إىل كنِف الدِّ
أولئك الوعاظ مل يكن هلم نصيب من علم الكتاب والسنة، والعلامء منهم أيضًا كانوا 
فحدث  املتصوفة  أما  العليل،  تشفي  وال  الغليل،  تروي  ال  فقه  كتب  عىل  مقترصين 
فإذا رجعت  الباطلة، وال حرج!.  السنة وهتافتهم عىل مزاعمهم  انرصافهم عن  عن 
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ببرصك اليوم إىل ما قبل القرن العارش للهجرة، وتأملت فيام كان عليه املسلمون يومئذ، 
والربوز،  واحللول،  الوجود،  وحدة  عن  املتصوفة  بأوَهام  خمتلطة  عقائدهم  وجدت 
واألعامل مدنسة بأنواع من الرشك، ودور التعليم خالية من الكتاب والسنة، والبالد 
خلو من العلامء الربانيني، الداعني إىل االعتصام بالكتاب والسنة. أما العقائد الوثنية، 
واألعامل البدعية، فإنام يرجع سببها إىل جهل الناس بالكتاب العزيز والسنة النبوية، 
هلداية البرَش كافًة، قد نبَذه أتباُعه وراء  ُأْرِسَل به النبيُّ العَريب ملسو هيلع هللا ىلص  ألن الكتاب الذي 
صوُت  ُيْسمع  فلم  السنة،  وكذلك  وخزائنهم.  لصناديقهم  زينًة  وجَعلوه  ظهورهم، 
للعنِي  ا  ردًّ أو  للقَسم،  إال حتلًة  قروٍن عديدة،  إىل  اهلند  أرجاء  ثنا( يف  )أخرَبنا( و)حدَّ

احلاسدة، وكان جلُّ همِّ العلامء منحرِصًا يف الفقه واألُصول«)1(.
توثيق الشيخ باذيب حلادثة مدراس التارخيية:

عرش  التاسع  اهلجري/  عرش  الثالث  القرن  مطلع  يف  قامت  اهلند،  شامل  يف 
امليالدي، هنضة علمية كبرية، وحركة إصالحية مشهود هلا يف تاريخ اهلند بأهنا كانت 
حركة ذات شأن كبري، متثل امتدادًا ملدرسة الشاه ويل اهلل الدهلوي. تلك هي حركة 
السيد الشهيد أمحد بن عرفان الربيلوي )ت 1246هـ/ 1830م()2(، شهيد معركة 
الندوي،  أبواحلسن  السيد  الداعية  األستاذ  يقول  احلركة،  تلك  عظمة  عن  باالكوٹ. 
متحدثًا عن شْخصية السيد أمحد بن عرفان، إنه »قاد يف شبه القارة اهلندية تلك احلركة 
العظيمة التي ال يوجد هلا نظري يف شموهلا وقوة تأثريها ومشاهبتها للدعوة اإلسالمية 

الندوي، مسعود عامل، انتشار اإلسالم يف اهلند: صـ16-15.  )1(
احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ3، صـ899؛ النمر، عبداملنعم، تاريخ اإلسالم   )2(
يف اهلند: صـ418؛ منصوري، حممد سلامن )مدرس شاهي مراد(، حتريك آزادي هند ميـں مسلم علامء 
أور عوام كا كراد، )ديوبند، كتبخانة نعيمية، 1424هـ/ 2004م(: صـ138؛ هبتكيل، فيصل أمحد 

ندوي، حتريك آزادي ميـں علامء كاكردار: صـ358-309.
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األوىل، واملنهج النبوي الكريم، ال يف القرن الثالث عرش اهلجري فحسب، الذي هو 
عهدها، بل ال نعثر يف عدة قرون ماضية عىل مثل هذه احلركة اإليامنية، واجلامعة القوية 

املنظمة للرجال املخلصني الصادقني«)1(.
جوهر دعوة السيد الشهيد هي التوحيُد اخلالص، وتنقية العقيدة والعبادة من 
أوضار اجلهل والرشك باهلل، الذي انترشت مظاهره بني عامة املسلمني، مع سكوت 
التحرك  دون  الشهرية،  واملرتبات  األجور  تقايض  مههم  أصبح  الذين  للعلامء  خمز 
آية  الشهيد: »كان  السيد أمحد  النواب صديق حسن خان عن  يقول  للدين،  والغرية 
من آيات اهلل تعاىل يف هداية اخللق ورُجوعهم إليه، وقد وصلْت مجاعاٌت كثرية، وعامَل 
رت مواعظ  بأرْسه بعنايته املعنوية واملادية إىل منازل الوالية ومدارج اإلحسان، وطهَّ
خلفائه وخطبهم أرض اهلند من ألواث الرشك والبدع وأقذائها، وساروا هبا عىل درب 
الكتاب والسنة، وال تزال بركات مواعظهم وتذكريهم ترسي يف الوجود وجتري«)2(. 
لقد أسلم عىل يد السيد الشهيد أكثر من أربعني ألفًا من اهلنادكة وغريهم من 
أصحاب الديانات املنترشة يف بالد اهلند، وبايع عىل يديه ثالثة ماليني من املسلمني، 
وكان من مجلة خلفائه، وكبار أصحابه وأتباعه، السيد حممد عيل الرامبوري، املتوىف سنة 
1257هـ/ 184م)3(، أرسله إىل مدراس، فأقام هبا مدًة يدعو إىل اهلل ويرشد الناس 
إىل اهلدى والصواب، فدخلها يف سنة 1245هـ/ 1829م، ومكث هبا قرابة السنة، 
واستجاب لدعوته كثريون، يقول الشيخ أمحد باذيب واصفًا دعوة السيد حممد عيل يف 

الندوي، أبواحلسن عيل احلسني، رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم، )دمشق، دار ابن كثري، 1420هـ/   )1(
1999م(: جـ4، صـ316.

الندوي، أبو احلسن عيل، رجال الفكر والدعوة: جـ4، صـ317.  )2(
احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ3، صـ1100؛ منصوري، حممد سلامن، حتريك   )3(
آزادي هند ميـں مسلم علامء أور عوام كاكراد: صـ142؛ هبتكيل، فيصل أمحد ندوي، حتريك آزادي 

ميـں علامء كاكردار: صـ461.
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مدراس: »ومل يزل أعني سيدنا حممد املذكور أثناء تلك األزمان والشهور، باذالً غاية 
الطَّوق واإلمكان،  باهلداية واإلرشاد، مستفرغًا هناية  تعاىل  الدعوة اهلل  االجتهاد، يف 
بعَض األحيان  َدعائم اإلْسالم واإليامن، وكان جيلس  الكْفر وتشييِد  قواعد  يف هْدم 
احلارضين  الزدحام  َسعته،  عىل  املسجد  فيضيُق  اجلامع،  املسجِد  يف  الَعام  للتدريس 
لذلك التدريس النافع، وكان له منرٌب جيلس عليه وقَت التدريس املفيد، ويرفُع صوته 
ليسمع من هو عنه َبعيد، فينثُر من العلوم آللَئ ال تقاوُمها نضاِئد ُدرِر القالئد، ويقرع 
األسامع بمواعَظ أمىض يف القلوِب من مْرَهفات املرْشفيَّات احلدائِد، فرتى احلارضين 
كأن عىل رؤوِسهم الطرَي خشوعًا، قد نكُسوا رؤوسهم، وأْسبلوا من خوف اهلل تعاىل 
دموعًا، وهو بينهم كالَقمِر ُجعلْت هالٌة عليه دائرة، أو ملٌك صفِّف حواليه عساكُره، 

قد ملئْت وازداَدت من هيبته«)1(.
ثم إن السيد حممد عيل غادر أرض مدراس، لزيارة شيخه السيد أمحد، فمكث 
عنده سنة وبضعة أشهر، إىل أن أتى اخلرب باستشهاده يف باالكوت بأرض البنجاب، يوم 
24 ذي القعدة سنة 1246هـ/ 6 مايو 1831م، فانتقل إىل أرض البنغال، وأقام هبا 
نحو مخس سنوات، فراسله حاكم مدراس يطلب منه العودة إىل بالده، ويعده بنرصة 
دعوته، والوقوف إىل جانبه، فقدمها يف املرة الثانية، سنة 1251هـ/ 1835م، ويف هذه 

املرة كان الشيخ باذيب موجودًا يف مدراس، وحرض جمالسه، ونارص دعوته.
فلام قدم السيد حممد إىل مدراس، أقبل عليه األمري والناس، فلام رأى فقهاء البلد 
ذلك امليل واالنجذاب نحوه، أضمروا له كيدًا، فقاموا بمناظرته أمام املأل يف مسائل 
أجاَب  وكلام  ذلك،  وغري  الباري،  عىل  ووجوهبا  الشفاعة  كمسألة  العقائد  يف  دقيقة 

بافضل  بن عوض  الشيخ حممد  بتصحيح  الكبري، )نسخة خمطوطة،  الديوان  بن عمر،  باذيب، أمحد   )1(
الرتيمي، نسخة حمفوظة لدى الشيخ سامل بن أمحد باذيب، عدن، اليمن(: ورقة 112، الوجه )أ(.
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عبدالغني  بن  الشهيد  إسامعيل  للسيد  اإليامن«)1(  »تقوية  كتاب  أظهروا  ثم  خطَُّأوه، 
الدهلوي، املتوىف شهيدًا يف معركة باالكوت مع السيد أمحد بن عرفان، وكان من كبار 
النبوة،  تنقيصًا من قدر  أصحابه وأنصاره، واستخرجوا منه عبارات زعموا أن فيها 

وطلبوا من السيد أن يستجيب هلم ويصدق مقالتهم، فامتنع)2(.
)ت  احلنفي  اللكهنوي  الدين  مجال  ترمجة  يف  احلسني  عبداحلي  السيد  قال 
1276هـ/ 1859م(، وكان مقياًم للتدريس يف مدراس: »كان يكفر الشيخ إسامعيل 
بن عبدالغني الدهلوي عىل ما نسب إليه من عبارة يف كتابه »تقوية اإليامن«، يستدلون 
هبا عىل إساءة أدبه يف مقام النبوة، أعاذنا اهلل منها، واحلقُّ أّن الشيَخ ساحُته بريئٌة من هذا 
ر من يستحِسُن »تقوية اإليامن« فْضاًل عن  القبيح، وقد أفرط اجلامُل يف ذلك، فكان يكفِّ

مصنفه!«)3(.
حممد  السيد  عىل  احلاكم  صدر  إيغار  ختاُمها  كاَن  كثرية،  أحداٌث  حدثت  ثم 

الندوي، وطبع سنة 1394هـ/  السيد أبواحلسن  العربية  الكتاب عدة طبعات، ونقله إىل  طبع هذا   )1(
شيخ  من  بطلب  بسهارنپور،  اليحيوية  املكتبة  وطبعته  التوحيد«،  »رسالة  عنوان  حتت  1974م، 

احلديث هبا موالنا حممد زكريا الكاندهلوي، يف 160 صفحة.
جاء يف »نزهة اخلواطر«: »استخلفه السيد أمحد بن عرفان الشهيد الربيلوي، والزمه مدة من الزمان،   )2(
فاستخلفه السيد ووجهه إىل مدراس، فسار إليها واشتغل باإلرشاد واملوعظة، وكان يف تذكريه تأثري 
البدع  عجيب، تاب عىل يده الكريمة ألوف من الرجال والنساء، وأنابوا إىل اهلل سبحانه، ورفضوا 
البدعة ودعاهتا إىل خصامه، وكفروه وأحرقوا »تقوية اإليامن« للشيخ  واألهواء، حتى هنض زعامء 
إسامعيل بن عبدالغني الدهلوي، فثارت الفتنة العظيمة، وكان مجال الدين بن عالء الدين اللكهنوي 
منه،  خرج  حتى  مدراس،  عن  بجالئه  فأمروا  احلكام،  إىل  وسعى  كفره  العادية،  الفتنة  تلك  رأس 
نزهة  ينظر: احلسني، عبداحلي بن فخر الدين،  واستخلف خان عامل املدرايس من بعده بمدراس«. 

اخلواطر: جـ3، صـ1100.
الشهيد  إسامعيل  عن  وللمزيد  صـ946؛  جـ3،  اخلواطر:  نزهة  الدين،  فخر  بن  عبداحلي  احلسني،   )3(

ينظر: منصوري، حممد سلامن حتريك آزادي هند ميـں مسلم علامء أور عوام كا كراد: صـ139.
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من  وراتبه  جرايته  ستنقطع  لدعوته  استجاب  من  كل  أن  األشهاِد  عىل  فأعلن  عيل، 
الدولة، وكان من بني املستجيبني للدعوة، واملنارصين للسيد حممد عيل، صْهُر احلاكم 
ده احلاكم ال بقطع جرايته  أبو زوجته، خان عامل خان الفاروقي العمري)1(، الذي هدَّ
فحسب، بل وبطالِق ابنته، فقال له: إن طلقتها، زوجُتها بَخادِم اخليل يف إْصَطبلك!، 

فانتهى احلاكم عن هتديده.
ثم إن احلاكم أمر السيد حممد عيل بمغادرة مدراس والرحيل عنها، وملا صعد 
السفينة أبرَق احلاكُم إىل اإلنجليز، يستعدهيم عليه ويتهمه بالسحر والشعوذة!، ولكّن 
اإلنجليز عرفوا حقيقة األمر، فاحرتُموا السيَد، وأوَصلوه إىل بنقاله سلياًم معاىًف، وسِلَم 
من مكيدة احلاكم)2(. وهبذا؛ تنتهي قّصة حادثة مدراس، وما فيها من العرب. تلك هي 
حادثة مدراس، التي وثقها الشيخ أمحد بن عمر باذيب يف مقامته األدبية، التي وظف 
فيها األدب خلدمة الدعوة خري توظيف. كام أن تلك احلادثة خري دليل عىل معايشة 

الدعاة من احلضارمة هلموم الشارع اهلندي، واالهتامم بشئونه وقضاياه الدينية.

عيشة  يف  ونشأ  1207هـ  سنة  ولد  املدرايس،  العمري  الدين  خري  بن  جهان  خان  بن  عامل  خان  هو   )1(
رغدة، وقرأ الشعر واملوسيقى وأقبل عليها وكان يعاقر املحرمات، ثم تاب وانرصف عام هو عليه بعد 
بالسنة، ونرص  العود واألوتار، واشتغل  الرامبوري، فأهرق اخلمور، وكرس  السيد حممد عيل  قدوم 
الدين، وكانت ابنته حتت حاكم مدراس، له أخبار يف كتاب »القول اجليل«، ألفرس الدولة. تويف سنة 
السابق: 962/3؛ هبتكيل،  املصدر  الدين،  ينظر: احلسني، عبداحلي بن فخر  1271هـ/ 1854م. 

فيصل أمحد ندوي، حتريك آزادي ميـں علامء كاكردار: صـ501.
قال الندوي: »وقد نفع اهلل به وهدى خلقًا كثريًا يف حيدرآباد وغريها من البالد، وجتىل تأييد اهلل تعاىل   )2(
له باخلوارق والكرامات، وبركة الدعاء، واالستجابة، وصالح العقيدة، وحسن العمل يف من بايعه، 
لريجع إىل كتاب »القول اجليل يف كرامات السيد حممد عيل«، ألفرس الدولة جان جهان خان هبادر«. 
»القول  وكتاب   .2 اهلامش  صـ319-318،  جـ4،  الفكر:  أعالم  عيل،  احلسن  أبو  الندوي،  ينظر: 

اجليل« طبع يف مطبعة مرغوب الدكن، بإسكندرآباد، سنة 1305هـ/ 1887م.
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النموذج الثاين: 
العالمة عبداهلل العطاس، وحكمته ففي الدعوة:

يف عام 1304هـ/ 1886م، دخل عبداهلل بن علوي العطاس )ت 1334هـ/ 
1915م( مدينة )كلكتا(، وقام بنرش الدعوة إىل اهلل، فحظيت دعوته بالقبول، وأقبل 
فيها«)1(، وتربع  املسلمني وأغنيائهم  الناس، »فترسبت دعوته إىل قلوب زعامء  عليه 
جيمعوا  أن  منهم  فطلب  الدعوة،  نرش  عىل  منهم  معونة  بأمواهلم،  األغنياء  من  كثرٌي 
تلك األموال وينشئوا هبا مجعية خريية، تقوم عىل تفقد الفقراء واملساكني من مسلمي 
كلكتا)2(. وقال هلم: »أقيُموا إدارة هلذا املال، تتكون من أمني صنُدوق، ومَساعَديِن له 

يف ذلك، واعُمروا الزاوية أوالً باألثاث والفراِش وإْطَعام الطعام«)3(. 
التي  َغنِيمة،  املسامة  املشهورة  زاويته  بناؤه  كلكتا،  يف  دعوته  مظاهر  ومن 
كانت تقع خارج البلد. ووصلت دعوة العطاس إىل بورما، واختذ من مدينة رنُگون 
زاويته  هبا  وبنى  لدعوته،  منطلقًا  البالد،  تلك  عاصَمة  كانت  التي   ،)Rangoon(
الدعوة:  أسلوبه يف  املؤرخني عن  أحد  يقوُل  مريدوه.  فيها  وكثر  اخلري،  َبِشري  املسامة 
بالشدة،  يأخذ  العواطف، وال  له أسلوب خاص يف اإلرشاد، بحيث ال جيرح  »كان 
حتى عاد الكثريون ممن يأنفون من التمسك بتعاليم الدين إىل توجيهاته، وصاروا من 

خيار املتمسكني باإلسالم«)4(. 

العطاس، عيل بن حسني، تاج األعراس: جـ2، صـ86-85.  )1(
املشهور، عبدالرمحن بن حممد، شمس الظهرية: جـ1، صـ254.  )2(

العطاس، عيل بن حسني، املصدر السابق: جـ2، صـ86-85.  )3(
ينظر: املشهور، عبدالرمحن بن حممد، املصدر السابق: جـ1، صـ254.  )4(
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ومما يذكر من مواقفه احلكيمة يف دعوة مسلمي بورما وتأليِف قلوهبم، أنه رأى 
الربنيطة، ال  ولبسوا  أوربا،  تعلموا يف  الذين  ت(  َّ )امليمن( و)الرسُّ كثريًا من مسلمي 
حيرضون اجلمعة، فاستدعى نفرا من شخصياهتم البارزة، وذكرهم بوجوب اجلمعة 
عليهم، وأهنا فرض عني ال رخصة هلم يف تركها، فقالوا له: نحن ال نجهل ذلك، ولكن 
الذين تسببوا يف منعنا من ذلك، فإذا جاء أحدنا  الذين ما تعلموا مثلنا، هم  إخواننا 
إىل املسجد اجلامع أغروا به الصغار فيصيحون خلفه: )يا كافر، يا كافر(، وربام رموه 
نصليها  ورصنا  ذلك،  أجل  من  اجلمعة  فرتكنا  مالبسه،  ليكدروا  الباذنجان  بحبات 
ظهرًا يف بيوتنا، بعذر هذه العراقيل، ونحن ال نستعمل هذه املالبس إال بمناسبة أنا 
موظفون يف رشكة )شيل كمبني( من مناجم البرتول، فقال هلم: ال بأس عليكم، وهل 
حتبون اآلن أن تسريوا معي يوم اجلمعة إىل املسجد، وأال يتعرض لكم أحد بسوء؟. 

قالوا: حبًّا وكرامًة.
فلام جاء يوم اجلمعة، وقرب وقت الصالة، رجعوا من وظائفهم إىل بيت احلبيب 
هلؤالء  أحد  يتعرض  مل  ومعتقدًا،  مهابا  كان  أنه  وبام  املسجد،  إىل  هبم  وسار  عبداهلل، 
اجلامعة بأدنى يشء، كام أن الرأي العامَّ مل ينِكر عىل السيد العطاس يف فعله هذا، واستمر 
احلال عىل ذلك ثالث مجع، وكان من عادة حاكم البلد، )اجلفرنر( يف تلك اجلهة، وكان 
السيد  العالمة  يزور  أن  الربيطاين،  لوقوعها حتت االحتالل  احلكم حينها لإلنجليز، 
عبداهلل العطاس أحيانًا، فأرسل إليه رسوالً يستأذنه يف زيارته، وعني له الوقت واليوم 
املحدد. فطلب السيد العطاس من بعض شخصيات امليمن أن حيرضوا ذلك اللقاء يف 
موعده. وكان يف نيته تأديبهم، ودعوهتم إىل اهلل تعاىل باحلسنى. وملا حرض املوعد، أقبل 
احلاكم الربيطاين يف عربته الرسمية، جترها ستة خيول جياد، فقام له احلارضون، ومن 

بينهم جتار امليمن البيس الربانيط، وكان من شأهنم أن خلعوا برانيطهم حتية للحاكم.
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الزمن،  من  برهة  معه  وحتادث  العطاس،  السيد  جوار  إىل  احلاكم  جلس  ثم 
وسأهلم  الربانيط،  أصحاب  إىل  السيد  توجه  ثم  والضيافة،  الشاي  كؤوس  وأديرت 
عن سبب خلعهم الربانيط عند دخول احلاكم، فقالوا: إنه رجل كبري، ويمثل حكومة 
اإلنجليز هنا، ومن الواجب تكريمه. فقال هلم: ما قلتم حٌق وصدق، ولكن! من هو 
األحقُّ منكم بالتعظيم احلقيقي، رب العزة سبحانه وبيته )املسجد( أم هذا اإلنسان!؟. 
فرجعوا إىل أنفسهم، وقالوا: ال!، بل رب العزة وبيته. فأقروا بخطئهم واعرتفوا بأن 
سبب جفاء الناس هلم هو تلك املالبس التي ال تليق باملساجد، وأصبحوا ال يدخلون 
اجلمعة  يف  املساجد  عىل  وأقبلوا  النظيفة،  واألُزر  البيضاء  بالقالنس  إال  اهلل  بيوت 

واجلامعة)1(.
فانظر إىل هذا األسلوب احلكيم، كيف أنه أكرم أولئك األقوام، وعاملهم بام 
يستحقونه من احرتام، وكيف أدهبم بحكمته، وجعلهم يستحون من ترصفاهتم بدون 
أن يشعروا بعتاب منه أو لوم وتقريع، قد يؤدي هبم إىل التامدي يف الباطل. فهذه نامذج 
مبدأ  وترسيخ  دعوهتم،  تبليغ  يف  وصربهم  الدعاة  أولئك  احتامل  سعة  عىل  مرشقة، 

احلوار والنصح اهلادئ بني مسلمي تلك البالد التي أضافتهم.
كان ذلك أسلوبًا حكياًم يف الدعوة، وملا أن السيد العطاس كان صاحب قلم 

سيال، ومهتاًم بجانب التأليف والكتابة، فقد ترك لنا من الرتاث الدعوي كتابني، مها:
1- الكلامت احلسان ملذاكرة اإلخوان)2(.

2- منظومة خري األمور يف أسباب األمانة يف العوامل والدهور)3(.

العطاس، عيل بن حسني، تاج األعراس: 2جـ، صـ88-86.  )1(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]11[.  )2(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]13[.  )3(
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املبحث الثالث
إسهامهم يف الرتبية والتعليم وتوجيه الناشئة

الرتبية والتعليم، أمران الزماِن لسعادة املجتمعات وحتقيق التقدم واالزدهار 
م بال تعليم، والتعليم بال تربية غري نافٍع. هذا ما  فيها، يف أي بقعة من العامل، فال تقدُّ
قرره خرباء الرتبية يف العاملني، وهو ما تشهد له الوقائع، وتؤيده املشاهدة. واحلضارمة 
العربية  والثقافة  العلم  نرش  إىل  السباقني  من  كانوا  بأهنم  التاريخ  هلم  يشهد  قوم 
اإلسالمية األصيلة، يف مواطنهم األصلية، ويف مهاجرهم املختلفة، وسنذكر يف هذا 
املحور شواهد عىل هذا اإلسهام، من خالل اهتاممهم بتشييد املدارس ودور العلم، 

ومن خالل املصنفات أو العبارات الرتبوية املبثوثة يف مصنفاهتم املختلفة.
اهتاممهم بإقراء كتب العلم واالحتفال بختمها:

سورت  مثل  العلمية،  اهلند  مدن  كانت  اإلسالمي،  العامل  بلدان  من  كغريها 
التي احتضنت األجيال األوىل من مهاجري احلضارمة، تعيش  وأمحدآباد، وغريها، 
أجواء علمية ذات هبجة ورسور، فكان حيتفل فيها بختم كتب العلم، ويف كتاب »النور 

السافر« للعيدروس، ذكر نامذج متعددة من تلك االحتفاالت، فمنها:
1- ختم »إحياء علوم الدين« يف أمحدآباد:

كتاب »إحياء علوم الدين« لإلمام حجة اإلسالم أيب حامد الغزايل )ت 505هـ/ 
1111م(، كتاب عاملي الشهرة، وكان علامء حرضموت حيبونه ويكثرون الثناء عليه، 
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حرضموت  يف  البيوت  من  العديد  وحتتفظ  اليومية،  جمالسهم  يف  يقرؤونه  وكانوا 
بنسخة واحدة عىل األقل من »اإلحياء« خمطوطًا أو مطبوعًا. ومحل احلضارمة حبهم 
هذا إىل مهاجرهم، فأقاموا جمالس إقراء هلذا الكتاب اجلليل، واحتفلوا بختمه، فمن 
تلك املجالس جملُس ختٍم أقيم يف سنة 980هـ/ 1572م، بحرضة العالمة شيخ بن 
عبداهلل العيدروس )ت 990هـ/ 1581م(، بحضور لفيف من أهل العلم والفضل، 
وقد أنشأ الشيخ األديب عبداملعطي باكثري، قصيدًة عىل عادة الشعراء يف تلك املناسبة، 

قال فيها: 
زَمـــاِنيا شيُخ يا ابَن العيدروِس ومن َسام بكل  وأوَصـــافـــًا  ـــًا  ذات
بقْلبـه العْلـم الرشيـِف  األرَكــــاِنيـا خـادَم  وبَســـائر  ولَســانـه 
قـراءًة العلـوم«  »إحيـاء  واإلتقـانأكمْلـَت  والتصحيـح  بالبحـث 
ــٌة فقُطـوُف أثمــــاِر الفواِئـــد داِنفـكأن َحرْضتــك العليَّــَة جنَـّ
أزهاُرهـا أينَعـْت  قـد  روَضـٌة  واإلْحسـانأو  املعـروِف  مظَهـر  أو 
ـلطاِنوكأن ذاَتَك إذ جلْسَت بمْجلِس الـ ـتَّْدريِس ُتلقي الدْرَس كالسُّ
َعــدنــاِنمـن َحولـَك األرشاُف يمنـَة يرْسًة بني  مــن  ــة  ــربّي ال ــرُي  خ
اهلـَدى أعـالِم  باَعلـويِّ  آل  والــُقــرآِنمـن  يــن  والــدِّ التَقى  أهــل 
وجـامَعـــة بســـنٍة  ــكني  اإليـــامِنمتمسِّ بــزينَــــة  نيـــَن  متَزيِّ
ُتَعــ إذا  املنيـُف  الَفْخـر  يـن لإلنسـاِن)1(هـذا هـو  ــدُّ َمَفاخـٌر بالدِّ

وسيأيت يف الفصل الثالث ذكر احتفائهم بختم »صحيح البخاري«.

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ461-460.  )1(
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العيدروس ونصيحٌة لطالب العلم:

أهل العلم الراسخون هم خري من يلقي النصائح عىل الطالب الراغبني يف نيل 
قبل، وعرفوا معاناهتا،  الطلب من  بمراحل  قد مروا  العلوم واملعارف، ألهنم كانوا 
الوقت، واالنتباه  الطريق املخترص لالستفادة من  فكانت نصائحهم مفيدة، وترسم 

للتحصيل.
فهذا العالمة عبدالقادر بن شيخ العيدروس )ت 1038هـ/ 1628م(، يتحدث 
عن نفسه، يف ترمجته الذاتية، ويذكر أمورًا علمية ونفسية مهمة تعرض لطالب العلم، 
فأسداها يف عبارة لطيفٌة، اشتملت عىل مهامت من الصفات ينبغي أن يتصف به طالب 
ثًا بنعمة اهلل عليه: »مل  العلم الرشعي، وأمورًا نفسياٍت جيب عليه البعُد عنه، فقال متحدِّ
تُفتني بَحْمِداهلل سبحانه إشارٌة صوفية، أو مسألٌة علميٌة، أو نكتة أدبية، ولكني مع ذلك 
الصوفية، ال  ِف ومقاماِت  التصوُّ إشارات  الكالَم عىل  ذلَك؛ ألن  التَجاُهَل يف  أظِهُر 
قًا هبا. ومع ذلك فال جيوُز له أن يتكلَم فيها  ينبغي لشْخٍص أن يِصَفها إال إذا كان متحقِّ
مع غري أهلها، ألهنا مبنيٌة عىل املواجيِد واألذواِق، ال ُيطَّلُع عىل بيان حقيقتها باأللسنِة 

ا نكُت األدِب؛ فال حيسُن بعاقٍل أن يشتهر بمعرفة علِمها«)1(. واألوراق. وأمَّ
هذه نصيحة غالية، نستفيد منها عدة أمور، منها: مهته يف طلب العلم والتحصيل، 
ومنها: تواضعه، وهو من األخالق التي جيب عىل طالب العلم االتصاف هبا، وإظهار 

التجاهل بني األقران حمموٌد، ويف ذلك يقوُل الشيخ أمحد بن عمر باذيب يف الميته:
وَتْفِصيـالواْرَض التغاُفَل ِخالًّ ما حيْيَت جِتْد إمجـاالً  ـالمَة  السَّ فيـه 

ومنها: أنه ال حيسن من طالب العلم اخلوض يف مسائل التصوف، ودقائق إشاراته 

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ446.  )1(
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ومقاماته، و»ال ينبغي لشْخٍص أن يصَفها إال إذا كان متحققًا هبا«، ألن حقيقتها » مبنيٌة 
عىل املواجيِد واألذواِق، ال ُيطَّلُع عىل بيان حقيقتها باأللسنِة واألوراق«، فيا ترى لو 
اطلع عىل أحوال أهل زماننا، وخوضهم يف ذكر املقامات، والتشدق بذْكر املواجيِد، 
ماذا كان سيقول؟. إن ترك احلبَل عىل الغارِب، لصغار الطلبة، وعَدم حتذيرهم من هذه 
األمور، له مغّباٌت ال حتَمُد عواقبها، عرفها األولون، فنبُهونا عليها، ومل يألوا جهدا يف 

نصح غريهم.
وخامتة النصائح، هي يف حتذيره من اإلكثار من مطالعة »نَكت األدِب«، معلاًل 
د حتذيره بنَكت  ذلك، بأنه »ال حيسُن بعاقٍل أن ُيشتَهر بمعرفة علِمها«، ونَرى أنه حدَّ
األدب، ال بعمومه، ألن األدَب مطلوٌب من طالِب العلم أن يقرأه، وأن يطالع يف كتبه. 
فقد كان شيوخ حرضموت حيبون »مقامات احلريري«، ويسموهنا طبق احللوى، 
وحاِت التي تْعقُد بعد الَعرْص، حيث تطيُب األنفس  فكانوا يديرون قراءهتا يف جمالس الرَّ
واألرواح، وجتمُّ العقول وترتاُح، يف رياض األدب. فقبيٌح بطالب العلم أن ال حيفظ 
بقصائد  ويكتفي  وتوجيهات،  نصائح  أو  أو حكم،  لغوي،  إثراء  فيها  التي  القصائد 

املواجيد والزهد، مما يكسب خشونة الطباع، وماللة القلب، وكاللة الذهن.
مؤلفاهتم يف أدبيات الرتبية والتعليم:

»حلية البنات والبنني فبام حيتاج إليه من أمر الدين«؛ تأليف حممد بن عمر بحرق 
)ت 930هـ/ 1523م(، طبع عدة مراٍت، وهو كتاب وجيٌز مفيد للناشئة)1(.

العيدروس  شيخ  بن  عبدالقادر  تأليف  النافع«؛  العلم  بيان  يف  اجلامع  »القول 
)ت 1038هـ/ 1628م(، خمطوط)2(.

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]47[.  )1(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]130[.  )2(
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»العلم النرباس يف التنبيه عىل منهج األكياس«؛ تأليف عبداهلل بن علوي العطاس 

)ت 1334هـ/ 1915م(، طبع عدة مرات. وهو كتاب مبارك نافع، وفيه فوائد)1(.
معاهد العلم يف حرضموت:

علمية  مراكز  بامتالكها  واحلديث  اإلسالمي  التاريخ  عرب  حرضموت  ُعِرفت 
دينية عديدة، كغريها من املراكز الدينية املوجودة يف عموم اليمن، ويطلق عليها األربطة 
العلمية، كرباط تريم ذي الشهرة الواسعة، لتصل شهرته إىل احلجاز واهلند وغريها 
من األقطار، ورباط سيئون وعينات ودوعن، وهلذه املعاهد أوقاف تسمح للطالب 
بالتعليم واإلعاشة والسكن جمانًا، يدرس هبا علوم الدين واللغة العربية وآداهبا، ويشء 
يسري من احلساب. وعىل غرار ذلك؛ فإن عددًا من أبناء حرضموت من آل العيدروس 
وآل العطاس وآل العمودي وآل اجلفري وآل الكاف، وغريهم، سعوا منذ وصوهلم 
العلمية، وما زال بعضها قائاًم حتى  إىل اهلند إىل تأسيس مثل تلك األربطة واملعاهد 
اليوم. وكانت هلم يف تلك املعاهد والدور العلمية، أخبار ومآثر جليلة، تذكر وتروى 

لألجيال، شاهدة عىل حسن قصدهم، وإخالص توجهاهتم.
مدرسة العيدروس يف سورت:

العيدروس  عبداهلل  بن  حممد  السيد  العالمة  مرقد  بجوار  أقيمت  مدرسة  هي 
)ت 1030هـ/ 1620م()2(، يف البناء الذي شيده اخلواجا زاهد بيك، وهذه املدرسة 
مل يذكرها كثريون ممن ترمجوا للعالمة العيدروس، وإنام تنبه هلا عامل فاضل كتب عن 
تاريخ كجرات كتابًا حافاًل، مليئا بالفوائد، فكان مما ذكره عنها: أهنا شيدت يف أيام 
1654م()3(،  1042هـ/  )ت  العيدروس  الصادق  جعفر  العالمة  السيد  مشيخة 

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]10[.  )1(
تقدمت ترمجته يف الباب الثاين برقم )13(.  )2(
تقدمت ترمجته يف الباب الثاين برقم )16(.  )3(



258
وأهنا كانت تدرس هبا العلوم اإلسالمية والعربية املختلفة)1(. فهذا نموذٌج منيس من 
املدارس القديمة، ولعل املصادر التي يعثر عليها يومًا بعد يوم تكشف املزيد من تلك 

املآثر، وكم سرت اإلمهال من شهري.
حضارمة حيدرآباد والنهوُض بالتعليم:

اآلصفية  الدولة  سالطني  من  بون  املقرَّ احلضارمة  متكن  حيدرآباد،  يف  هناك 
إىل  بعد  فيام  حتولت  التي  واملدارس  املعاهد  من  عدد  إقامة  من  وأثريائها،  وأمرائها 
السالطني  وقام  الدينية،  والعلوم  وآداهبا،  العربية  اللغة  دراسة  وشجعوا  جامعاٍت، 
األسواق  ريع  بجْمع  أو  املباين،  بوقف  إما  األوقاف،  من  العديد  بإجراء  اآلصفيون 

التجارية)2(.
وعىل الرغم من أن التعليم يف العصور القديمة كان حمصورًا يف العلوم التقليدية 
فقط، ثّم التأهل لاللتحاق بالعمل العسكري)3(، فإن حضارمة اهلند منذ الربع األخري 
كالطب  احلديثة،  العلمية  املجاالت  يف  بالدراسة  اهتموا  عرش،  التاسع  القرن  من 
والزراعة واهلندسة واحلقوق وغريها، فربز عدد من الشخصيات التي تركت بصامٍت 
واضحة يف احلياة العلمية، ثم تطور األمر يف فرتة ما بني احلربنِي، إذ متكن كثريون من 
الدينية،  العلوم  العلوم العرصية فضاًل عن  الرتقي يف دراسة  األجيال الصاعدة، من 
فنجُد أعدادًا من أبناء احلضارمة يف ُگَجرات، ومهاراشرتا، وأندرابراديش، قد خترجوا 
ه  من اجلامعات املختلفة، وتلقوا دراساهتم باللغة األوردية واإلنجليزية والعربية، واجتَّ

ص)4(. كثري منهم للتخصُّ

ندوي، سيد أبوظفر، گجرات كـی متدنـی تاريخ )مسلامنون كے عـہـد ميـں(: صـ142.  )1(
النظاري، مجال حزام، اهلجرات احلرضمية: صـ242.  )2(

اخلالدي، عمرو، عرب حرضموت يف حيدرآباد: صـ141.  )3(
النظاري، مجال حزام حممد، اهلجرات احلرضمية احلديثة إىل اهلند: صـ242.  )4(
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ويف حيدرآباد؛ كان للثقافة والتعليم عمومًا ازدهاٌر واضح، سيام يف عهد السلطان 
مريُعثامن عيل خان )ت 1389هـ/ 1967م()1(، الذي قام بمساندة العلامء واألدباء، 

من احلضارمة عىل وجه اخلصوص، ملا هلم من مكانة عند السالطني اآلصفيني. 
وبمساعدهتم اجته إىل فتح املدارس واملعاهد املتخصصة بتدريس العلوم كافًة 
كاجلامعة  جامعاٍت،  إىل  املتخصصة  املعاهد  بعض  تطوير  أخذ يف  ثم  العربية،  باللغة 
والتي  إليه،  نسبًة  االسم  ذلك  عليها  أطلق  التي  العثامنية،  اجلامعة  وأسس  النظامية، 
أصبحت من أعظم معاقل العلِم والثقافة يف اهلند، وما تزال قائمة حتى اليوم، وفتح 
دارًا خاصًة للمخطوطات، وأسس دائرة املعارف العثامنية. يقول الدكتور سلطان حميي 
الدين: »كان عهُده من أرقى العهود، وعرصه من أزهى العصور، كأنه العهد العبايس 
الذهبي، أثمرت فيه فنون اآلداب، ونقلت العلوم، وألفت الكتب... وُقَصارى القول: 

ة جمدها، ومنتَهى فخارها«)2(. أن حيَدرآباد وصلْت يف عهده إىل قمَّ
ويضيف الباحث النظاري، يف حديثه عن النهضة العلمية يف حيدرآباد، والتي 
كان للحضارمة فيها إسهام مشهود، أن حضارمة حيدرآباد، قرروا مع إخواهنم من 
املدارس  السلطان مريعثامن عيل خان، عىل رضورة فتح  البلد، وباالتفاق مع  علامء 
فوافق  األوردو،  ولغة  العربية  باللغة  فيها  التدريس  يتم  وأن  االبتدائية،  املراحل  يف 
املدارس يف  ففتحت  تنفيذها،  احلضارمة، وشجعهم عىل  ُعثامن عىل مقرتحات  املري 
املناطق التي كانوا يقطنوهنا، يف حيدرآباد، ويف باركس عىل وجه اخلصوص، إذ ُفتح 
هناَك عدٌد من املدارس كان لعرب حرضموت اليد الطويل يف إقامتها لتدريس العلوم 

الدينية، من أمهها:
1- مدرسة جامعة احلسنات.

سلطان، بروفيسور حميي الدين، علامء العربية ومسامهاهتم يف األدب العريب: صـ59-56.  )1(
حميي الدين، املصدر السابق: ص 57، 59  )2(
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2- مدرسة جامعة دار اهلدى.

3- مدرسة سبيل السالم.
4-املدرسة اإلهلية)1(.

5- مدرسة اجلمعية الشافعية.
6- مدرسة جلنة شباب الفاروق.

7- معهد اجلمعية اليمنية للغة العربية)2(.
وبالرغم من أن تلك املدارس احتوت عىل تدريس العلوم الدينية، فقد كانت 
بعضها،  يف  واملهني  الفني  التعليم  وأدخل  بل  العرصية،  العلوم  مع  جنٍب  إىل  جنبا 
حيث أقيم عدد من املدارس، بلغ عددها ثامين مدارس حكومية، من االبتدائية حتى 

الثانوية)3(.
وإذا كانت هذه املدارس تعد من منجزات احلضارمة يف العرص احلديث، فإن 
القديمة، بل كانت هناك مدارس  العصور  باملدارس يف  ذلك ال يعني أهنم مل هيتموا 
عديدة، ولكنها كانت بني مدارس عمومية درسوا فيها، أو كان تدريس البعض منهم 
بعض  قبل  من  تقصري  هناك  يكون  قد  كام  العلامء.  من  كثري  حال  هو  كام  بيوهتم،  يف 
احلضارمة  ملدارس  أمثلة  ذكر  وتقدم  للمدارس،  وذكرهم  تعديدهم  يف  املؤرخني 

القديمة يف گجرات.
* * *

أسسها الشيخ عبدالرحيم بانعيم، كام ذكر يف ترمجته املتقدمة برقم 65.  )1(
النظاري، مجال حزام حممد، اهلجرات احلرضمية احلديثة إىل اهلند: صـ243.  )2(

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ243.  )3(
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الفصل الثاين
إسهاماهتم يف علم أصول الديِن والعقائد 

علم التوحيد علم جليل، ومنزلته بني العلوم ال ختفى، وبدون حتقيق التوحيد 
ال يتم إسالم وال إيامن، ومن غري اعتقاد صحيح ال يثبت الدين يف القلوب، وألن 
اهلند بلد شاسع، مرتامي األطراف، متعدد األعراق والديانات واملذاهب، فإن علامء 
العقيدة  لنرش  جهدهم  قصارى  بذلوا  فقد  لذلك،  تبعًا  اهتامماهتم  تعددت  املسلمني 
اإلسالمية الصافية، وحاولوا بشتى الوسائل االبتعاد هبا عن مواطن البدع واخلرافة، 
ولكن ذلك األمر كان بني مد وجزر، فتارة يقوى جانب صفاء التوحيد، وتارة يغلب 
األمر  ويبقى  الزمان،  من  مدة  املجتمعات  بعض  يف  اخلرافات  فتسود  اجلانب  ذلك 
سجاالً بني هذا وذاك. وعلامء حرضموت املهاجرون إىل الديار اهلندية، قد أسهموا 
بام تيرس هلم يف خدمة علوم التوحيد والعقيدة، وهذا ما سيتناوله هذا الفصل، الذي 

قسم إىل ثالثة مباحث:
املبحث األول: إسهامهم يف حماورة أهل األديان.

املبحث الثاين: إسهامهم يف حماورة أهل الفرق واملذاهب اإلسالمية.
املبحث الثالث: إسهامهم يف تقرير عقائد أهل السنة واجلامعة.
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املبحث األول
إسهامهم يف حماورة أهل األديان

سنتناول يف هذا املبحث احلديث عن امللل والديانات األخرى، ونعرض ملا كتبه 
علامء احلضارمة وأسهموا به يف هذا األمر، من خالل عرضنا لبعض املؤلفات، أوهلا:

الشيخ  نظمها  نونية،  قصيدة  وهو  اإلنگريز«)1(؛  عىل  الرد  يف  اإلبريز  »سبائك 
الداعية أمحد بن عمر باذيب )ت 1280هـ/ 1863م(، تقع يف 110 أبياٍت. واملعنيون 
اهلند الرشقية، كام تقدم  اهلنِد حتت غطاء رشكة  الذين قدموا إىل  ون  املنرصِّ بالردِّ هم 
احلديث عنه يف املحور األول من الفصل األول من هذا الباب، وقاموا بفتنة الناس 
يف أدياهنم وعقائدهم، سيام منهم املسلمون. قسم الشيخ أمحد بن عمر باذيب قصيدته 
أو »سبائكه« إىل مخسة فصول رئيسية، َعدا افتتاحية القصيدة وخامتتها، وذلك حسب 

التفصيل التايل:
املقدمة: يف ذكر سبب إنشاء القصيدة.

الفصل األول: يف الرد عليهم بتفضيل دين اإلسالم عىل ما سواه من األديان.
الفصل الثاين: يف ذكر حتريف النصارى لإلنجيل »الكتاب املقدس«.

الفصل الثالث: يف ردِّ ُمْفرَتياهتم عىل الرُسول ملسو هيلع هللا ىلص. 
الفصل الرابع: يف رد مفرتياهتم عىل القرآن الكريم.

تقدم وصفها يف ترمجة ناظمها برقم ]265[. وكلمة )اإلنگريز(، هي كلمة )اإلنجليز( نفسها، وإنام   )1(
كتبت بحسب نطقها يف اللهجة الدارجة يف حرضموت )القاف اليابسة(، وهكذا ينطقها أهل اهلند يف 

لغة األردو.
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الفصل اخلامس: يف ذكر املسيح عيسى عليه السالم ومنزلته عند املسلمني.

اخلامتة: يف ذكر املهدي املنتظر.
مضامني فصول »السبائك«:

عىل  الرد  يف  أسلوبه  منها  ونذكر  الفصول،  تلك  عىل  الضوء  نسلط  ييل  وفيام 
مفرتيات املنرصين، وأهم وأبرز األفكار التي تناولتها القصيدة، التي مطلُعها:

ينَاهناين احلَجا أن أْعشـَق اخلُرَد العْينَا لعْلمي بأنَّ الِعْشَق قد يسلُب الدِّ
مفتتـًا قلبـًا  العشـق  حليـف افتكار ليس ينفـك حمزوناوكيـف حيـل 

قد  والتغزل  العشق  بأن  ذلك  معلال  والنسيب،  التغزل  ترك  بإعالنه  فبدأها 
يف  شديدة  نربته  وكانت  القصيدة،  إنشاء  سبب  عن  حتّدَث  ثم  دينه،  اإلنسان  يسلب 
هجاء أولئك املنرصين، وذلك أن الكتب واملنشورات التي قاموا بتوزيعها كانت حتتقر 
الدين اإلسالمي، وتعيب عىل أهله كثريًا من األمور التي يروهنا من التقدم واملدنية، 
وهي منصوص عىل حرمتها يف رشعنا اإلسالمي الرشيف، وديننا الساموي احلنيف، 
كتربج النساء، واختالطهن بالرجال، ورشب اخلمور، وغري ذلك. ويف الفصل األول؛ 
بامللك واحلكم  اهم من االغرتار  إيَّ اهلند الرشقية، حمذرًا  حتدث خماطبًا رؤساء رشكة 

والسيطرة، التي تنتُج الزْهَو والغطرسة، فقال:
ُكْم ُمْلـُك البِـاَلِد، َفَقْبَلُكْم ى وفِْرَعوَناَفـإْن َغرَّ َتَقـىضَّ وَوىلَّ ُمْلُك ِكرْسَ
مَلَــا َطــاَل أْعـَداُء اإِلَلـــِه النَّبِيِّينَـاَوَلـو َكاَن ِعنْــَد اهللِ بِاْلُمْلـِك ِرْفَعًة

وحتدث يف هذا الفصل عن انتشار اإلسالم يف كل رقعة وبقعة من بقاع األرض، 
وأن املساجد يف كل بلدة، وينادي املؤذنون يف مجيع جهات املعمورة باألذان، وأن هذه 
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األمة موعودة بالفتح والنرص، وأهنا قد فضلت عىل مجيع األمم، حتى أن بعض األنبياء 

متنى أن يكون من هذه األمة، كام ورد يف بعض األخبار.
ويف الفصل الثاين؛ دعا النصارى إىل العودة إىل أناجيلهم، وأن يقرأوا ما ورد 
فيها من فضل خاتم األنبياء سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص وفضل أمته، ولكن أنى هلم أن يعودوا إىل 

كتب حمرفة، قد أخرب اهلل تعاىل عن حتريفها يف كتابه اخلاتم!، فقال هلم:
ُ َتْبِيْينَـاَأالَ َفاْقَرُؤا إِْنِجيَلُكْم َواْتُرُكوا اهْلََوى َتــَروا َفْضَلنَـــا فِيـــِه ُيَبـنيَّ
ْلُتُمــوُه، َفــَويَلُكــْم نُْتـْم ِمـــَن اهللِ َتْلِعينَـاَوَلِكنَُّكــْم َبدَّ ُتـْم َوُلعِّ َخرِسْ

ثم أفاض يف التشنيع عليهم بام فعلوه من التحريف، وكيف أهنم أعرضوا عن 
كتاب رهبم، فأي خري يرجى هلم بعد ذلك، وأي فالح وأي منزلة يرجوهنا عنده؟!. 
ثم ذكرهم بام ورد من أخبار أحبارهم الذين أسلموا، فضال عام ورد يف القرآن الكريم. 

ثم مل يكتفوا بذلك، بل قالوا يف املسيح قوال عظياًم، تعاىل اهلل عام يقولون علوًا كبريا.
ويف الفصل الثالث؛ شنع عىل النصارى يف تقوهلم عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وتكذيبهم 
له، وعدم اعرتافهم بنبوته ورسالته اخلامتة للرساالت، وذكرهم بعظيم منزلته، ورفيع 
رشفه عليه الصالة والسالم، وأن اهلل تعاىل أحله مكانة عظيمة مل تكن تنبغي لغريه من 
األنبياء واملرسلني، وأنبأهم بأن املوىل تعاىل قد أخذ امليثاق عىل النبيني أمجعني أن يؤمنوا به 

وأن يقوموا بنرصه، كام ورد يف حمكم التنزيل: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ  ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾.

ويف الفصل الرابع؛ رد مفرتياهتم عىل القرآن الكريم، واعتدائهم عليه، بالزور 
والبهتان، وأنى الثريا من يد املتناول، فهو كتاب اهلل تعاىل اخلاتم للكتب الساموية، ويف 
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من الدالئل عىل صحة نبوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ما ال حيىص وال يعد من الرباهني، التي ال 
يزال أهل عرصنا يكتشفوهنا إىل اليوم والليلة، هذا يف العصور األخرية. أما يف عرص 
الفصاحة والبالغة، فقد حتدى اهلل كفار قريش، أن يأتوا بسورة واحدة مثله، فعجزوا.

ى بِـِه َخـرْيُ األََنـاِم َجَحاِجحًا ـدَّ ينَاحَتَ هَلُْم َأْلُسـٌن َقْد ُتكِسـُب احْلََجَر اللِّ
بِِمْثِلـِه جَيِيُئـوا  َأْن  َيسـَتطِيُعوا  وَقـْد َمَرُنـوا َظْهـَر الَباَلَغـِة مَتِْرينَـاَفَلـْم 

ويف الفصل اخلامس؛ أفاض الشيخ أمحد باذيب يف الثناء عىل روح اهلل عيسى 
عليه السالم، وذكر فضله ومقامه لدى املسلمني، وأعلنها رصحية:

ـِه َوأمِّ الَبُتـوِل  اْبـِن  بِعيَسـى  وَر واملينَاَوإنَّـا  َأَحـقُّ وَأْوىَل َفاْتُرُكـوا الـزُّ
ثم توعدهم بحرٍب ال هوادة فيها، وأن أهل اإلسالم مراصيد ينتظرون اليوم 
الذي يعلن فيه النفري العام عىل الكفر وأهله، حتت قيادة املهدي عليه السالم، الذي 
برش به النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثم ختم القصيدة بالدعاء بأن يدين اهلل زمان ذلك املنتظر، وأن جيعل 
الناظم من أنصاره، املدافعني عن الدين، الالحقني بركب سيد املرسلني ملسو هيلع هللا ىلص، وهبذا 

ينتهي عرض »سبائك اإلبريز يف الرد عىل اإلنگريز«.

* * *
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الربوبية  منكري  عىل  الرد  يف  »رسالة  هو:  املبحث،  هذا  يف  الثاين  الكتاب   )2
والقائلني بام ال يعقل ومل ينقله أحد ممن تقدم«)1(؛ تأليف علوي بن عبدالرمحن املشهور 
)ت 1342هـ/ 1923م(. ألفها يف جزيرة سيالن سنة 1316هـ/ 1898م بعد أن 
ُلها إنكار وجود اخلالق سبحانه، فرد عليه هبذه  اطلع عىل رسالة ألحد املالحدة، حمصِّ

ها: الرسالة، وهذا نصُّ

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ۓ  ۓ   ے  ے  ھ*ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ 
ڭڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾، ﴿ڄ ڃ ڃ   ڃ    ڃ چچ 

چ     چ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾. 
إىل  اهلادي  لنبيه  باالّتباع  علينَا  ومنَّ  واإليامن،  لإلسالم  هدانا  الذي  »احلمُدهلل 
بعُد؛  أما  بإحسان.  هلم  والتابعني  وأصحابه  آله  وعىل  عليه  اهلل  صىل  والبياِن،  احلقَّ 
فقد ُعِرَض عيلَّ سؤاٌل سنة 1316هـ، من بعض علامء )ُكلْمُبو( املحروِس، بجزيرة 
اجلاِحُد  قاهلا  فظيعة،  وخزعبالت  شنيعٍة،  مقالٍة  عن  االستفهاَم  ن  ويتضمَّ )سيالن(، 
ين، واملنِكُر لربوبية ربِّ الَعاملني، من أهِل َسيالن...)2(. وهي: أنه قّسم العاملَ إىل  للدِّ
، ووصفها بالِقَدم، وبْرهَن  ة الساريَة يف األجَسام هي الربُّ أجَساٍم وقوة، وجعَل القوَّ
ُل كالِمه: إنكار وُجوِد الباري عزَّ  م. وحمصَّ عىل ذلِك بام ال ُيعَقل، ومل ينُقله أحٌد ممن تقدَّ

وجل، الذي مل تنُقله اليهوُد وال النصارى.
ه وِسناَنه، هو: اإلمجاُع عىل وجوده تعاىل الذي  فاجلواُب الذي يقَطُع لساَنه، ويُفلُّ حدَّ

تقدم وصفه يف ترمجة مؤلفه برقم ]266[.  )1(
سقط يف النص.  )2(



267
، ثانيًا: وهو أن العامل حادٌث،  نطق به القرآن والتوراة واإلنجيل والزبور؛ أوالً. والدليُل العقيلُّ
ٌر  واحلادُث ال بدَّ له من حمِدٍث، واملحِدُث هو املتصُف بصفات الكامل، وذلك مْعروٌف مقرَّ
يب...  يف كتب األئمة الُفحول، املطابُق للفروع واألُصول، املحّقَقة املنّزَهة عن الشكِّ والرَّ

فأبى هذا اجلاِحُد املْفرتي، وامللِحُد املْجرتي، الذي مل خيرْج من الُظلامت إىل النور، ﴿ٱ ٻ 
ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پڀ  ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ 

ٺ  ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ  ڤ﴾. 

ُسِل  فالبعيُد كافٌر بال نزاٍع، مستحٌق للقْتِل والتنكيِل بأَشدِّ األْنواِع، إذ هو كافٌر بالرُّ
ِشْعري هل  فياليَت  التلبيَس عىل اجلهلِة والبَِغام.  بمَقالته  والكُتِب واألحكام، وأراد 
يقاُل إنه هيودٌي، أو نرْصايٌن، أو وثني يعبُد األْصناَم؟ أو هْل شمَّ ريَح الدين اإلسالمي 

يف األنام؟. قال تعاىل: ﴿ڃ ڃ چ  چ چ﴾، ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾. 

نعم؛ القوُل الفْصُل يف هذا امللِحد: أنه من القائلنَي بعْلم الطبيعيَّاِت، املنَترِشُ اآلن 
ا أمِّ البلياِت، هلم مؤلفاٌت يف هذا الِعلم عديَدة، حتُرم مطالعتها وقراءهُتا، وجيُب  يف أوُربَّ
التَصاُمُم عن َسامع مآذهنا... وال ينبغي أن يتشاجر عاقٌل مع غرِيه... فإن اخلوَض يف 

مْثِل هذه األشياِء خمْطرٌة... ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ    ی ی ی ی  
﴾، ﴿ڑ ک   ک ک ک  گ گ گ گ ڳ     ڳ    

ڳ﴾، وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم«. 
خالق  وجود  عىل  البينات  »اآليات  هو:  املبحث،  هذا  يف  الثالث  الكتاب   )3
الكائنات«)1(؛ تأليف صالح بن غالب القعيطي )ت 1375هـ/ 1956م(، سلطان 
واالكتشافات  العرصية،  العلوم  ذكر  إىل  فيه  تطرق  قيم،  كتاب  وهو  حرضموت. 

تقدم وصفه يف ترمجة مؤلفه، برقم ]202[.  )1(
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احلديثة، يف الطب والفيزياء والكيمياء وغريها، وداللة تلك االكتشافات عىل وجود 
الصانع احلكيم املدبر سبحانه وتعاىل. ومما أفاده العالمة الشيخ عبداهلل بن أمحد الناخبي 
)ت 1428هـ/ 2007م(، رمحه اهلل، قوله: إن بطل الريف املغريب، األمري عبدالكريم 
اخلطايب )ت 1382هـ/ 1963م(، اطلع عىل هذا الكتاب بعد أن طبع، وكان حينها يف 
منفاه يف القاهرة، فكتب للسلطان القعيطي، مؤلفه، يشكره عىل تأليف ذلك الكتاب، 
وطلب منه نسخًا ليوزعها عىل من يعرفهم من العلامء األوربيني املسيحيني، ليدعوهم 

به إىل اإلسالم)1(.

املبحث الثاين
إسهامهم يف حماورة أهل الفرق واملذاهب اإلسالمية

واألسباب  نشوئها  عن  واحلديث  النشأة،  قديمة  اإلسالمية  واملذاهب  الفرق 
التي أدت إىل ظهورها، والتأثري الكبري الذي نتج عنها يف الفكر اإلسالمي بعمومه، 
اإلسالمية  الفرق  أعظم  من  بأن  نشري  بأن  ونكتفي  كثرية،  صفحات  تسويد  يستلزم 

تأثريًا يف الفكر اإلسالمي قدياًم وحديثًا هي فرقة املعتزلة، أو مذهب االعتزال. 
أوالً: ردودهم عىل املعتزلة )القَدرية(:

كل  يف  أنصار  وله  املؤلفات،  من  العديد  فيه  َنْت  دوِّ مذهٌب  االعتزال  مذهب 
زمان، وهم وإن انقرض أو تالشى اسمهم كفرقة، إال أن أفكارهم ال تزال قيد البحث 
والتناول حتى يف عرصنا هذا، كام أن املذهب الزيدي السائد يف مرتفعات بالد اليمن 

الشاملية، هو املذهب الباقي الذي يتبنى جل أفكار االعتزال، كام هو معلوم.
عن  مسئوال  وكان  اهلل.  رمحه  2008م(،  1428هـ/  )ت  الناخبي  الشيخ  من  الباحث  استفاده  مما   )1(

التعليم األهيل يف السلطنة القعيطية، زمن السلطان صالح القعيطي، مؤلف الكتاب املذكور.
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املعتزلة نازعوا يف مسألة القضاء والقدر، واتفقوا مع اجلهمية والقدرية عىل أن 
األمر أُنٌف، وأن ال قَدر، وكان أول من قال يف القدر بالبرصة معبٌد اجلهني، وكان يف 
زمن ابن عمر ريِضَ اهلل عنهام الذي أعلن براءته منهم. كام للمعتزلة قول يف التقبيح 
بأن  القائلني  املسلمني  والتحسني وأهنام عقليان ال رشعيان، وخالفوا يف هذا مجهور 
من  األعامل  قبح  حيدد  ساموي،  ودين  رشع  عن  إال  يكونان  ال  والتحسني  التقبيح 

ٍل. حسنها، والعكس، وأن التحسني والتقبيح قبَل وُرود الرْشِع حمُض تقوُّ
كام نازعوا يف مسألة العدل، وقالوا بأن من عدل اهلل أن ال يعذب الطائع، وال 
يثيب العايص، فعطلوا يف صفات اهلل، وهذا خمالف لـمـا عليه أهل السنة واجلامعة. 
وأخريًا، نازعوا يف الرؤية، فأنكروا رؤية املسلمني رهبم يف اآلخرة، وخالفوا رصيح 
اآليات الواردة، وتأولوا معانيها، وهذا غري مسلم هلم. ويف القرن العارش اهلجري، كان 
للزيدية تواجد يف بعض مناطق الشافعية، ومنها مدينة عدن، التي عاش فيها العالمة 
الشيخ حممد ابن عمر بحرق، كام تواجد فيها بعض فرق غالة الرافضة، كاإلسامعيلية 
)البهرة(، وغريهم، فألف الشيخ بحرق مصنفًا جلياًل، هو »احلسام املسلول«، فند فيها 
السنة واجلامعة،  الفرق، وانترص فيها لـمـا عليه مجهور أهل  شبهات أصحاب تلك 
وهو  الزمان،  ذلك  أهل  من  معارصيه  بعض  وشاركه  وأخرسهم.  املخالفني  وأجلم 

العالمة شيخ العيدروس.

الرد عىل القَدرية يف مسألة خلق أفعال العباد:
مذهب  عىل  ويرّد  املسألة،  يف  برأيه  فيهام  ح  يرصِّ بحرق  للعالمة  بيتان  هناك 
القدرية، لقوهلم إن اإلنسان خيلق أفعال نفسه، أرادوا بذلك تنزيه املوىل سبحانه من 
نسبة الرش إليه، فوقعوا يف التعطيل. وأهل السنة خيالفوهنم، ويثبتون له مشيئة وقدرة 
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وإرادة، فسلموا من التعطيل، ومن اجلرب، كام هو معلوم يف مصنفاهتم. فقد روَي أن 
الشيخ بحرق رمحه اهلل وقف عىل بيتني لقائل يعرض بمذهب أهل السنة يف خلق أفعال 

العباد، بقوله:
اخلالـقزعـَم اجلهـوُل ومـن يقـوُل بقوله فعـال  مـن  املَعـايص  أن 
حـد الزنا وقطـع كف السـارق)1(إن كان حقـًا مـا يقـول فلـم قـىض

فردَّ عليه الشيخ بحرق بقوله:
مطابقـًا القضـاَء  جَعـل  تائهـًا  َجْهـاًل وهـو غـرُي مَطابـِقَيـا  لألْمـر 
بُموافــِقإن القَضــاء أعــمُّ إذ مــا كلُّ مـا ألْمـره  اإللــُه  َيْقــيض 
أْمـِره لعــايِص  مــرشوٌع  وقَضــاؤه ال ُعــْذَر فيه لفاسـِق)2(فاحلــدُّ 

والبرشى«،  »الفوز  كتابه  يف  العيدروس،  شيخ  السيد  املسألة  هلذه  تعرض  كام 
الذين  القدرية،  مْذَهب  بطالَن  تعتقد  »وأن  السنة واجلامعة:  أهل  اعتقاد  مقررًا  فقال 
ينفون قدرة احلق، ويثبتون قدرة العبد، ختيُّاًل منهم أهنم فروا بذلك عن نسبة القبيح 
أقبُح من ذلك، وهو أن جيرَي يف ملكه  يلزمهم ما هو  أنه  تعاىل، وغفلًة عن  إىل  اهلل 
تعاىل ما ال يشاؤه. عىل أن نسبَة أفعال العباد إليه تعاىل ال يستلزم نسبة القبيح إليه، ألن 
اليشء إنام هو قبٌح بالنسبة لفْعلنا، ال لفعِله، ألنه يترصُف يف ملكه بام يَشاء، وال ُيْسأل 

عام يفعُل، وهم يسألون«)3(.

باوزير، سعيد عوض، صفحات من التاريخ احلرضمي: صـ145.  )1(
باوزير، سعيد عوض، صفحات من التاريخ احلرضمي: صـ144.  )2(

السنة  الزهراء عىل  العقيدة  الدنيا واألخرى رشح  الفوز والبرشى يف  بن عبداهلل،  العيدروس، شيخ   )3(
الغراء، نسخة خمطوطة، )اليمن، حرضموت، تريم، مكتبة األحقاف، نسخة رقم 1/2912، ضمن 

جمموعة آل الكاف(: ورقة 17/وجه أ.
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ثانيًا: ردودهم عىل اجلربية:

تعتقد  »وأن  فقال:  اهلل،  رمحه  العيدروس،  شيخ  العالمة  املسألة  هلذه  تعرض 
بطالن مذهب اجلربية، أيضًا، ألنه يلزم عليه أن ال ثواب وال عقاب وال مدح وال ذم، 
ألن املجرب عىل اليشء من كل وجه مل يصُدْر منه فعل ينسب إليه، حتى يداَر عليه احلْكم. 
لعباده، ومدحهم  أن اهلل سبحانه وتعاىل أسند األفعال  الغراء  الرشيعة  ُعلم من  وقد 
عليها تارة، وذمهم أخرى، فصحَّ التوسُط بني املذهبنِي، بأن نظْرنا إىل األفعاِل من حيُث 
الصورُة وأنْطنا هبا أحَكامًا، ومن حيُث احلقيقُة مل ننِْط هبا أحكامًا، ألن هذا هو العدُل 
، والطريُق الواِضح اجليل. ونظرُي هذا؛ مذهب الرافضة والناصبة، وأهل السنة؛  السويُّ
فالرافضة سّبوا الشيخنِي وعثامَن وأكثر الصحابة، ووالوا عليًّا وشيعته، والناصبة سبوا 
وا عنهم«)1(. ، وترضَّ عليًّا وشيعَته، أولئك األكثرون، وأهُل السنة عَدُلوا، فوالوا الكلَّ

العالمة شيخ اجلفري والزيدية:
عقد العالمة شيخ بن حممد اجلفري )ت 1222هـ/ 1807م( عدة فصوٍل يف 
كتابه »الكوكب اجلليل«)2(، رشح فيها جممل اعتقاد أهل السنة واجلامعة، يف كثري من 
املسائل الكالمية الشائكة، ومع أن كتابه هذا يف الرتاجم واألنساب، وعنوانه ال يشعر 
باحتوائه عىل هذه القضايا العقدية املهمة، فإن الواقع غري ذلك، فقد احتوى عىل فوائد 
نفيسة يف باب العقائد، وتضمنت مقدمته الرد عىل اخلوارج والروافض والزيدية ذوي 
العقائد االعتزالية، وأورد املؤلف يف هذه املقدمة ردودًا نادرة لبعض علامء حرضموت 
واحلرمني، عىل أسئلة قدمها بعض علامء الزيدية، وهو حممد بن احلسن، وصورة هذه 

األسئلة وهي أربعة، مدرجة يف )الورقة 14/أ 15/ب(. حاصلها:

املؤلف السابق، املصدر السابق: ورقة 17/وجه ب.  )1(
تقدم وصفه يف ترمجة مؤلفه، برقم ]234[.  )2(
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السؤال األول: حول مصطلح )أهل السنة واجلامعة(، ما مصدره، وما الدليل 

عليه؟.
السؤال الثاين: يف حرص املذاهب السنية يف أربعة مذاهب فقط وتبديع ما سواها.
أهل  أئمة  أقوال  بذكر  واجلامعة  السنة  أهل  احتفال  عدم  عن  الثالث:  السؤال 

البيت يف كتبهم ومصنفاهتم يف سائر علوم الرشيعة. إىل آخرها.
الرد األول: للسيد العالمة عيل زين العابدين العيدروس )ورقة 8/أ(، وهو 

أوهلا.
وعنوانه  )ت 1071هـ/ 1660م(  املدين  القشايش  أمحد  للعالمة  الثاين:  الرد 
»اجلواب الشايف للسؤال املوايف«، قال اجلفري )ورقة 15/ب(: »وجديٌر بأن يسمى 

باجلوابات البديعة السنية لتزييف إشكاالت الشيعة الزيدية«.
بّلبان )ت  الثالث: للعالمة حممد بن أمحد احلنبيل الشامي، املعروف بابن  الرد 
1083هـ/ 1672م(، وعنوان رده »الرباهني اجللية يف إبطال اعرتاضات الزيدية«)1(.
1057هـ/  )ت  املكي  ديقي  الصِّ عالن  ابن  عيل  حممد  للعالمة  الرابع:  الرد 
1647م(، وهو كام وصفه اجلفري »وجيز نافٌع«، وأورده بتاممه. واملقصود هو التدليل 
هذه  من  مصنفاته  خلو  وعدم  القضايا،  هذه  بحث  إىل  اجلفري  العالمة  اهتامم  عىل 

املباحث اجلليلة.
ومن املؤلفات التي أفردت ملناقشة اصحاب الفرق اإلسالمية: »العقد الثمني يف 
إبطال القول بالتقبيح والتحسني«)2(؛ و: »عقد الدرر يف اإليامن بالقضاء والقدر«)3(؛ 
َبْتنة باهلند، برقم 644/10، ونسخ أخرى يف مكتبات خاصة يف  منه نسخة يف مكتبة ُخداَبْخش يف   )1(

حرضموت. ينظر: الزركيل، خري الدين، األعالم: جـ6، صـ51.
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه، برقم ]62[.  )2(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه، برقم ]63[.  )3(
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كالمها تأليف حممد بن عمر بحرق )ت 930هـ/ 1523م(. و: »رسالة يف العدل«)1(؛ 
تأليف شيخ العيدروس )ت 990هـ/ 1581م(. و: »الدرر الفاخرة يف جواز رؤية اهلل 

يف اآلخرة)2(؛ تأليف عبداهلل بن عمر باذيب )ت 1309هـ/ 1891م(.
ثالثًا: ردودهم عىل غالة املتصوفة:

سوف نأيت عىل ذكر التصوف يف فصل قادم ضمن هذا الباب، وهو التصوف 
املعني بالرتبية والسلوك واألخالق، أما التصوف الفلسفي، الذي تطرف فيه بعض 
العلامُء  فنَّدها  فقد  بأقوال وآراء شاذة خمالفة،  الصوفية، وانفردوا عن اجلمهور  غالة 
مصنفاهتم  فمن  املوضوع،  هذا  يف  مشاركة  للحضارمة  وكان  ُموها.  وحجَّ املحققون 
فيه: »رسالة يف إثبات ]نبوة[ هارون وكفر فرعون«)3(؛ تأليف العالمة حممد بن عمر 
بحرق )ت 930هـ/ 1523م(، وهي مما مل يتم العثور عليه، كام سبق. وقضية إيامن 
)ال إسالم( فرعون، كان أول من تعرض هلا الشيخ حميي الدين ابن عريب احلامتي )ت 
638هـ/ 1240م( يف كتابه »الفتوحات املكية«، ورد عليه العالمة ابن تيمية حيث 
يت »رسالة يف الّرد عىل ابن عَريب يف دْعَوى  سئل عن هذه املسئلة فأجاَب بفتوى ُسمِّ

إيامن فرَعون«، مقررًا كفر فرعون، والردَّ عىل ابن عريّب ومن ذهب مذهبه)4(.
 ثم أتى من بعده العالمة حممد بن أسعد الدواين احلنفي الشريازي )ت 918هـ/ 
1512م(، فصنف يف املوضوع رسالة له شهرية، ينترص فيها لرأي ابن عريب، فردَّ عليها 
كثريون، من مجلتهم املال عيل القاري اهلروي )ت 1014هـ/ 1605م( وسمى رده: 

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه، برقم ]90[.  )1(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه، برقم ]270[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه، برقم ]50[.  )3(
العطاء،  دار  )الرياض،  سامل،  رشاد  حممد  حتقيق:  الرسائل،  جامع  عبداحلليم،  بن  أمحد  تيمية،  ابن   )4(

1422هـ/ 2001م(: جـ1، صـ201.
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ِعي إيامن فرعون«، وأفردت فيها مصنفات منها رسالة بحرق هذه)1(.  »َفرُّ الَعون عن مدَّ
هذا؛ ولعلامء اإلسالم األكابر مواقف معروفة مشهودة من التصوف الفلسفي، 
الذي أشاعه ابن عريب ومن ذهب مذهبه، فهذا اإلمام الرباين، جمدد األلف الثاين، الشيخ 
أمحد بن عبداألحد الرسهندي )ت 1034هـ/ 1625م(، يرصح بمذهبه يف قضايا من 
الكشوفات  املسلمني، سيام قضايا  لدى  كبريًا  تزال تشغل حيزًا  كانت وال  التصوف 
األحكام  إثبات  يف  املعترب  »إنام  فيقول:  األرواح،  عن  واألخذ  والرؤيا،  واإلهلام، 
الرشعية الكتاب والسنة، والقياس واإلمجاع أيضًا مما تثبت به األحكام الرشعية، أما 
الصوفية، ال عمل  األولياء، فال حيل حرامًا وال حيرم حالالً، وكذلك كشوف  إهلام 
هلا يف وجوب يشء من األحكام، أو جعلها سنة، والذين حظوا بالوالية اخلاصة من 

الصوفية ال فرق بينهم وبني العامة يف تقليدهم األئمة املجتهدين«)2(.
حتذير الشيخ بحرق من عقيدة وحدة الوجود:

صًا حمتاطًا، فال يقرِتُب من الفلسفة اإلرشاقية  كان الشيخ بحرق يف صوفيته ممحِّ
بدليِل ما حَكاُه عن شيخه أيب  الطائي وأصحاُب مدَرسته،  ابن عريب  التي عِرَف هبا 
بكر العدين العيدروس )ت 914هـ/ 1508م( من قوله: »ال أذكر أن والدي رضَبني 
املكية  الفتوحات  كتاب  بيدي جزًء من  رأى  أنه  بسبب  واحدًة،  مرة  إال  انتهرين  وال 
ينَهى عن  والدي  قال، وكان  يومئذ  من  فهجرهتا  البن عريب، فغضب غضبًا شديدًا 
مطالعِة كتايَب »الفتوح« و»الفصوص« البن عريب، ويأمر بحسن الظن فيه، وباعتقاِد 
أنه من أكابر األولياء العلامِء باهلل العارفنَي، ويقول: إن كتبه اشتَملت عىل حقائق ال 
يدرُكها إال أرباُب النهاياِت، وَترضُّ بأرباب البدايات«))(. قال الشيخ بحرق معقبًا عىل 

ينظر: احلبيش، عبداهلل حممد، معجم املوضوعات املطروقة: جـ2، صـ923.  )1(
الندوي، مسعود عامل، انتشار اإلسالم يف اهلند: صـ116-115.  )2(

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ456.  )3(
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كالم شيخه: »وأنا أيضًا عىل هذه العقيدة، وأدركُت عليها مجاعًة من املشايخ املقتَدى 
هبم«)1(، وهذه العقيدُة التي أوَضَحها أبوبكر العيدروس والتزمها بحَرُق، هي مقتىض 
النَظر يف كتبه)2(، وقال  كالم السيوطي يف ابن عَريب، إذ قاَل باعتقاد واليتِه، وحتريم 
احلداد )ت 2)11هـ/ 1719م(،  بن علوي  املجدد عبداهلل  العالمة  بعدهم  هبا من 

وقررها يف كتبه، مثل »رسالة املعاونة«))(، و»إحتاف السائل«)4(، وغريها.
العيدروس حيث عىل اتباع السنة النبوية:

كام للعالمة عبدالقادر بن شيخ العيدروس )ت 1038هـ/ 1628م(: تنبيهاٌت 
يف جتنِب اعتقاد ما ليَس له أصٌل يف الدين؛ من ذلك ما ورَد يف »النور السافر«، يف ترمجة 
العالمة أيب العباس أمحد الطنبداوي الزبيدي )ت 948هـ/ 1541م(، قوُله : »وأخربين 
يقول:   ، املرصيَّ الدين  بدر  الشيخ  شيَخنا  سمعُت  قال:  زيٍد،  بن  عمر  الفقيه  سيدي 
اجتمعُت بالعالمة الطبنداوي يف زبيد سنة ست وثالثني وتسعامئٍة، وأنشدين من لفظه:

وِمْسـكًا وكاُفـورًا وال ُبْسـُت عينَُهومذ كنـُت ما أهديُت للِحبِّ َخامتًا
وبينَـُهوال القَلـَم املـرِبيَّ أخَشـى عـداوًة بينـي  األيـام  تكـون مـَدى 

نة، وسمعُت سيدي الوالد  قلُت: وال أعلم هلذه اخلصال أْصاًل من الكتاِب والسُّ
يقوُل: ليَس هلا تأثرٌي، قلُت: وال بأَس باجتناهِبا، مع عَدم اعتقاِدها«)5(.

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ456.  )1(
املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ456.  )2(

رسالة املعاونة واملظاهرة واملؤازرة للراغبني من املؤمنني يف سلوك سبيل  احلداد، عبداهلل بن علوي،   )3(
اآلخرة، )بريوت، دار احلاوي، 1413هـ/ 1992م(: صـ50.

1992م(:  1413هـ/  احلاوي،  دار  )بريوت،  املسائل،  بجواب  السائل  إحتاف  السابق،  املؤلف   )4(
صـ21-20.

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، املصدر السابق: صـ310-309.  )5(
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يسبب  فعلها  إن  يقال:  والتي  األبيات،  يف  ذكرت  التي  األمور  أن  يقرر  فهو 
العداوة بني املعطي واآلخذ، وهي: إهداء الزوجة خامتًا، أو كافورًا، أو مسكًا، أو تقبيل 
عينها، أو مناولتها قلاًم مربيًا، فالنهي عن فعل هذه األمور ليس له أصل يف الكتاب 
والسنة، وأن عىل من أراد جتنبها أن ال يعتقد يف قلبه كوهنا منهيًا عنها يف الرشع. وهذه 
ا، يعتقدون أنه  دقيقة تنبه هلا، ألن بعض العامة عندما يسمعون حتذير العلامء من يشء مَّ

منهي رشعًا، وقد ال يكون كذلك، كام احلال يف هذه األمور.
الفايس«)1(؛  القايس يف رد رسالة  أيضًا: »احلجر  الباب  ومن مؤلفاهتم يف هذا 
و: »السيل الوارد إلغراق املعاند«)2(؛ كالمها من تأليف الشيخ عبداهلل بن عمر باذيب 
)ت 1309هـ/ 1891م(. وهاتان الرسالتان أيضًا صنفتا يف جزيرة سيالن، جنوب 
د عىل بعض غالة املتصوفة، ممن يقول بوحدة  اهلند، القرن الرابع عرش اهلجري، يف الرَّ
الوجود، عىل مرشب ابن عريب ومن ذهب مذهبه. وفيها ردوٌد أيضًا عىل الذين يذكرون 
يف حلقات الذكر والرقص الصويف بلفظ )آه( زعاًم منهم أنه من أسامء اهلل، جل اهلل 
عن ذلك. وفيه إشارة إىل انتشار بعض الرسوم واحلركات التي دخلت عىل التصوف 
واإلسالم عىل أيدي شيوخ منتفعني، ثم أصبحت شعارًا ورمزًا للتصوف، بل لإلسالم 

مجيعه عند اجلهالء والعامة.
رابعًا: ردودهم عىل غالة الرافضة:

الرافضُة هم الشيعة الذين رفضوا إمامة الشيخني، أيب بكر وعمر ريِضَ اهلل عنهام، 
وفارقوا مجهور أهل اجلامعَة يف هذه املسألة، وهم أصناف، ذكر بعضها السيد عبداحلي 
احلسني يف »معارف العوارف«، فقال: »من ابن سبأ تشعبت أصناٌف، وصاروا يقولون 
بالوقف، يعنون أن اإلمامة موقوفة عىل أناس معينني، كقول اإلمامية بأهنا يف األئمة 

تقدم ذكرها يف ترمجة مؤلفها برقم ]269[.  )1(

تقدم ذكرها يف ترمجة مؤلفها برقم ]272[.  )2(
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االثني عرش، وقول اإلسامعيلية بأهنا يف ولد إسامعيل بن جعفر الصادق، وعنه أيضًا 
أخذوا القول بفيئة اإلمام، والقول برجعته بعد املوت إىل الدنيا، كام يعتقده اإلمامية إىل 

اآلن يف صاحب الرسداب، إىل غري ذلك«)1(.
الشيخ بحرق يرد عىل الطائفة اإلسامعيلية:

عمر  بن  حممد  الشيخ  الفقيه  كان  وبينام  اهلجري،  العارش  القرن  مطلع  ويف 
الفقيه  من  )رسالة(  كتاب  جاءه  إذ  عدن،  مدينة  يف  1523م(  930هـ/  بحرق)ت 
اليمن،  بالد  أعايل  يف  َحراز،  جبل  من  املقري،  سليامن  بن  القاسم  أيب  الدين  رشف 
يطلب فيه اإلجابة عن ثالثة عرش سؤاالً متضمنة شبهًا أثارها داعية اإلسامعيلية يف 
نها  تلك املناطق خلضوعها لسيطرهتم الفكرية ونفوذهم الديني، فأجاب عنها، وضمَّ
ذكر  اشتمل عىل  الرسول«)2(.  منتقيص أصحاب  املسلول عىل  »احلسام  كتابًا سامه: 
الفضائل الواردة يف الصحابة الكرام، وما أثر عن بعضهم يف بعض، وما أثر عن آل 
البيت فيهم، اعتمد يف ذلك عىل كتاب »الرياض النرضة يف فضائل العرشة« للمحب 

الطربي املكي )ت 694هـ/ 1294م()3(. 
احلضارمة وحمبة آل البيت: 

وما دام البحث قد تطرق إىل الكالم عن آل البيت، فمن الرضوري اإلفاضة 
وعقيدة  ثابت،  أصل  البيت  آل  حمبة  فإن  حلساسيته،  املوضوع  هذا  يف  اليشء  بعض 
واجبٌة عىل كل مسلم، قال تعاىل: ﴿ڀ  ڀ    ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]الشورى: 
23[. وللحضارمة يف حبِّ آل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ونرصهتم، جذور ضاربة يف أعامق 

احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، عوارف املعارف: صـ209-208.  )1(
تقدم ذكرها يف ترمجة مؤلفها برقم ]46[.  )2(

احلبيب  بن  حممد  حتقيق  الرسول،  أصحاب  منتقيص  عىل  املسلول  احلسام  عمر،  بن  حممد  بحرق،   )3(
املغريب، )بريوت، مؤسسة الرسالة نارشون، 1429هـ/ 2008م(: مقدمة املحقق، صـ82-80.



278
التاريخ، مردها إىل عدة أمور، منها متسكهم بمْذَهب اإلمام الشافعي املطلبي القريش، 
وهو من بني عمومة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكان شاعرًا ذائقًا، منافحًا عن حمبة اآلل الكرام، 

كثري الذبِّ عنهم، فمن أقواله الشهرية يف مْدحهم:
حبُكـُم اهلل  رُسـوِل  بيـِت  آَل  أنزَلـُهيـا  القـرآِن  يف  اهلل  مـَن  فـرٌض 
مـن ال يَصـيل عليكـم ال صـالة َلُهيكفيكـُم مـن َعظيـِم الَقـْدر أنكم

987هـ/  )ت  باكثري  حسن  بن  عبداملعطي  األديب،  الشيخ  عارضهام  وقد 
1579م(، دفني أمحدآباد، فقال:

ُحبكـُم اهلل  رُسـوِل  بيـِت  آل  فرٌض وفْضلكُم قد َشـاع يف األَمِميـا 
يف الذْكر جاَء فام مْدحي وما َكِلمي)1(يـا آل بيـِت رُسـول اهلل مْدحُكـم

الشيخ بحرق حيرر الكالم يف مسألة اخلالفة:
عقد الشيخ حممد بن عمر بحَرق، رمحه اهلل، يف سريته ]36[ »تبرصة احلرضة 
فصاًل  أمحدآباد،  سلطان  الثاين  شاه  مظفر  أمحد  للسلطان  صنفها  التي  الشاهية«، 
»أمجَع أهُل السنِة َسلفًا وخلفًا،  قال فيه:  ملسو هيلع هللا ىلص(،  )اإلمام احلقُّ بعَد رُسول اهلل  عنوانه: 
عىل  عيل،  ثم  عثامُن،  ثم  عمُر،  ثم  أبوبكٍر،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رُسول  بْعد  احلقَّ  اإلمام  أّن  عىل 
ترتيبهم يف اخلالفة، ريَض اهلل عنهم. وأمجع معظم األمة عىل أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل ينصَّ عىل 
، بل أشار إىل ما سيكوُن بعَده من غري وصيٍة بذلك، كقوله: »ُمروا  خالفة رجٍل معنيَّ
أبابكر«)3(، وثبت أن  إال  اهلل واملسلموَن  بالنَّاِس«)2(، وقوله: »ويأَبى  فليَصلِّ  أبابكٍر 

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ310-309.  )1(
اجلامعة،  يشهد  أن  املريض  حد  باب  الوحي،  بدء  كتاب  البخاري،  صحيح  البخاري،  عليه،  متفق   )2(

حديث 664؛ ومسلم، صحيح مسلم، باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر، حديث 967.
أبوداود، سنن أيب داود، باب استخالف أيب بكر، حديث 4662.  )3(



279
م رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أبابكر فصىلَّ بالناِس وأنا حارٌض  عليًّا ريِضَ  اهلل عنه كان يقول: قدَّ
مني قدمني، أفال نرىض لدنيانا من  غرُي غائٍب، وصحيٌح غري مريٍض، ولو شاء أن يقدِّ
مفتاح  وشيبة  عثامن  أعطى  لـمـا  أنه  وسبق  قلُت:  لديننا)1(؟.  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسوُل  رِضَيه 

الكعبة، قال: »ُخذاها خالدًة َتالدًة، ال ينزُعها منكمرْ إال َظامل«)2(. 
قال الشيخ الرباين حميي الدين النووي، رمحه اهلل تعاىل، يف »رشح صحيح مسلم«: 
»وخالفة أيب بكٍر مل تكن بنص رصيح، بل بإمجاع الصحابة ريِضَ اهلل عنهم، عىل َعْقدها 
له، فقدُموه لشهرة فضله عنَدهم، ولو كان هناك نٌص رصيٌح عليه، أو عىل غريه، مل تَقع 
املنازعُة أوالً من األنصار، أي: بقوهلم: »منَّا أمري ومنكم أمري«، ولذكَر حافُظ النصِّ ما 
مَعه، ولرَجُعوا إليه، أي كام احتجَّ أبوبكٍر عىل األنَصار بقوله: »األئمُة من قريش«)3(، 
ورَجعوا إليه«. قال: »لكن تنازُعوا أوالً، ثم اتفُقوا عىل أيب بكر ريِضَ  اهلل عنه«. قال: 
»وأما ما تدعيه الشيعة من النصِّ عىل عيلٍّ ريِضَ اهلل عنه، فباطٌل، ال أْصَل له باتفاِق 
املسلمني، وأول من كذهبم عيل ريِضَ اهلل عنه، ولو كان عنده نص لذكره، ومل ينقل أنه 

ذكره يف يوم من األيام«)4(. إىل آخر ما أطال به رمحه اهلل تعاىل. 

الكربى، حتقيق: إحسان عباس، )بريوت، دار صادر، د.ت(:  الطبقات  ابن سعد، حممد بن سعد،   )1(
جـ3، صـ183.

الطرباين، سليامن بن أمحد، املعجم الكبري، حتقيق محدي عبداملجيد السلفي، )املوصل، مكتبة العلوم   )2(
واحلكم، ط2، 1404هـ / 1984م(: جـ9، صـ328، حديث رقم 11071.

الشيباين، أمحد بن حنبل، املسند: جـ3، صـ129، حديث رقم 12329.  )3(
أو:  النبوية،  املحمدية  احلرضة  بسرية  األمحدية  الشاهية  احلرضة  تبرصة  عمر،  بن  حممد  بحرق،   )4(
املنهاج، 1422هـ/  دار  املختار، حتقيق حممد غسان عزقول، )جدة،  النبي  األنوار يف سرية  حدائق 
2001م(:صـ403-404؛ النووي، حييى بن رشف، رشح مسلم، أو: املنهاج رشح صحيح مسلم 
جـ15،  1972م(:  1392هـ/  ط2،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار   : النارش  )بريوت،  احلجاج،  ابن 

صـ126.
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، ثم فنَدها واحدًا واحدًا، ومل يبِق  بَه التي متسك هبا من ادعى النصَّ وأورد الشُّ
هلم مع قوة ُحجته بيانًا وال مقاالً، ثم أتى بيشٍء من فضائل أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقال يف 
آخره: »قال العلامء: وإذا ثبَت ثناُء اهلل ورسوله عليهم، ريِضَ اهلل عنهم، بكل فضيلة، 
والشهادة هلم باملناقب اجلليلة، فأي ديٍن يبَقى ملن نَبذ كتاب اهلل وراء ظهره، فنسبهم إىل 
ـا وصفهم  ا كبريًا، لـمَّ باطل، أيقوُل هذا اجلاهُل بأنَّ اهلل، تعاىل عام يقوُل الظاملوَن علوًّ
ل قوُله احلقُّ باطاًل، والصدُق  وأثنَى عليهم، كان جاهاًل بام يؤوُل إليه حاهلم؟! فتبدَّ
كذبًا، أم كان عاملًا بذلك، ولكنه خاَن رسوله بالثناِء عىل من ليس أهاًل للثناء، وريَض 
كانوا  لقد  واهلل،  كال  املنافقني!!.  ومصافاة  الفاسقني،  بُصحبة  عنده  املجتبى  لرُسوله 
اهلل:  وصفهم  كام  وكانوا  ﴿ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴾.  وأهال،  الفضائل  بتلك  أحق 

﴿ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾. 
أثنيَت  أّمٍة، ونثني عليهم بام  إنا نشَهُد أهنم كام وَصْفتهم، من أهنم خرُي  اللهم 
عليهم من الفضائل اجلمة، ونعتقد أهنم قد قلدوا رقاب اخلاصة والعامة املنة، ألهنم 
الذين جاهدوا يف اهلل حق جهاده، حتى قرروا هذا الدين، ثم محلوه إىل الناس كام نقلوه، 
باذلني يف ذلك غاية اجلهد والنصح. ونعتقد وجوب تعظيمهم واحرتامهم وحمبتهم، 
األخباريون  يوِرُده  عام  واإلعراض  هبم،  الظن  وحسن  بينهم،  شجر  عام  والكف 
عنهم، مما ال يسَلُم من مثله برٌش، إال من عَصمه اهلل، وهم غرُي معصومني، ومحُل ما 
صحَّ عنهم من اهلفواِت التي هي قطرٌة كِدرٌة يف بحٍر صاٍف من حماِسنهم عىل أحَسن 
املحامل، وتأويُله بام يليق بجالَلة قدِرهم، وال حيَرُم ذلَك إال من ُحرم التوفيق. فاللَُّهم 
نا عىل ملَّتهم، واحرُشنا  انَفْعنا بحبهم، واعِصْمنا من سبِّهم، وأْحِينا عىل ُسنَّتهم، وتوفَّ

يف زْمَرهتم«)1(. 

بحرق، حممد بن عمر، تبرصة احلرضة الشاهية األمحدية: صـ421-420.  )1(
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كالم أيب بكر بن شهاب يف املسألة:

1341هـ/  )ت  العلوي  الدين  شهاب  بن  بكر  أيب  السيد  املتفنن،  وللعالمة 
1922م( يف كتابه النافع »نوافح الورد اجلوري«، الذي ألفه يف حيدرآباد، كالم مفيد 

يف هذه املسألة، أنقله هنا للفائدة الكبرية املرتتبة عليه، قال رمحه اهلل: 
»ثم أفضل الناس بعد األنبياء عليهم السالم عند أهل السنة: اخللفاء الراشدون 
قبَلهم من  تبعًا جلمُهور من  نِة،  السُّ اتفاقا، وأفَضُل اخللفاِء عنَد مجهوِر أهل  األربعة، 
السلِف: أبوبكٍر، ثم ُعَمر، ريِضَ اهلل عنهام، وملا ُنقَل عن سيدنا عيل كرم اهلل وجهه، أنه 
د نبّيها أبوبكٍر ُثم ُعَمر«. ثم األفضل بعدمها عىل قول اجلمهوِر:  قال: »َخرُي هِذه األّمِة بعرْ
عثامُن ثم عيل كرم اهلل وجهه. وذهب قوٌم إىل التوقف بني عيل وعثامن، وهو خمتار اإلمام 
مالك رمحه اهلل. ومجٌع إىل تفضيل عيلٍّ عىل عثامَن، ريِضَ اهلل عنهام، منهم أبوالطفيل من 
الصحابة، وهو قول أهل الكوفة، ونقل عن اإلمام األعظم أيب حنيفة من تبع التابعني، 
وهو أحد قويل مالك، وبه جزم اإلمام اليافعي وغريه. وأما ما نقله ابن عبدالرب من 
أرقَم،  بن  وزيد   ، اخلدريَّ وأبا سعيٍد  واملقداَد، وخبابًا، وجابرًا،   ، ذرٍّ وأبا  َسلامَن،  أن 
وا عىل أن عليًّا، كرم اهلل وجهه، أفَضُل من غريه عىل اإلطالق، فقالوا: مل يثُبْت بسنٍد  نصُّ
َصحيٍح. قال العلامُء: »وال يشكل احلكم يف التفضيل املذكور بالذرية الرشيفة، ألنه 
ال من حيث البضعية املكرمة«)1(. أما باعتبار البضعية؛ فال يفضل أحد عىل ذريته ملسو هيلع هللا ىلص 
كائنا من كان اتفاقًا، واهلل أعلم. وقال املحدث الدهلوي رمحه اهلل يف »عقيدته«: »وال 
نعني األفضلية من مجيع الوجوه، حتى يعم النسب والشجاعة والقوة والعلم وأمثاهلا، 
من التي كانت يف عيل بن أيب طالب مثال، بل هي بمعنى عظم نفعه يف اإلسالم، فأمريا 

مكتبة  )الرياض،  خمطوطة،  نسخة  التوحيد،  جوهرة  رشح  املريد  هداية  حسن،  بن  إبراهيم  اللقاين،   )1(
جامعة امللك سعود، رقم احلفظ: 2612(: ورقة 158،الوجه )ب(.
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أمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ووزيراه أبوبكر وعمر أفضل باعتبار اهلمة البالغة يف إشاعة احلق بعده، 
منهام  أكثر وأوفر  مما كان يف غريمها  والعلم والشجاعة وغريها،  النسب  اعتبار  دون 

بإقرارمها، وهبذا حيصل التوفيق بني الروايات املختلفة، واألدلة املتباينة«، انتهى.
من  ندري  وال  فضٌل،  لكلٍّ  وقال:  بالتَّْفضيل،  الَقول  عن  بعُضهم  ووقَف 
اإلمَساُك عن  فوجَب  والرأي،  بالقياِس  فيه  يؤَخُذ  أمرًا  وليس  َفّضله  اهلل عىل غريه، 
اخلوِض فيه، انتهى. قال بعض أكابر الصوفية: وما هبذا القول من بأس، ألن تفويض 
ما ال يعلم حقيقته إال اهلل إىل علمه تعاىل غري متنكر، وهلذا جزم الباقالين وإمام احلرمني 
تفصيل  مسألة  أعني  املسألة  هذه  أن  عىل  فقط.  الظاهر  يف  وأنه  ظنٌّي،  التفضيل  بأن 
التي يضل فيها املخالف عند مجهور أهل السنة، لكن  التفضيل ليست من األصول 
املسألة التي يضل فيها: مسألة اخلالفة، فمن طعن يف حقية ِخالَفِة واحٍد من األربعِة؛ 

فهو أضلُّ من محاِر أْهله«)1(، انتهى.
القارئ  يرى  كام  العلوي، وهو  الدين  ابن شهاب  بكر  أيب  العالمة  هذا كالم 
يرمونه  الذين  أولئك  عليه  اطلع  هل  فياترى  وحتقيقًا،  ومعرفة  علاًم  ينضح  الكريم، 
بالتشيع والرفض، ويوغرون عليه صدور العامة، لقد عودي ابن شهاب حيًا وميتًا، 
ولعل زمن اإلنصاف قد أطل وقته، ألنه ال إلنصاف بدون علم ووقوف عىل حقائق 

األمور.
َ معتَقده،  لقد ألف ابن شهاب كتابه »النوافح« أوَل وصوله إىل حيدرأباد، ليبنيِّ
قِضية  يف  وخلفًا  َسلفًا  املسلمني  مجاهري  خيالفون  الذين  الرافضة  عقائد  من  وبراءته 
أفضلية الصحابة، والذين يعلن بعضهم الرباءة من الشيخني، وحاَشا البن شَهاٍب، 

ابن شهاب الدين، أبوبكر بن عبدالرمحن، نوافح الورد اجلوري برشح عقيدة الباجوري، )حيدرآباد،   )1(
مطبعة فخر نظامي، 1317هـ/ 1899م(: صـ106.
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وهو العامل األملعي، السني، أن يكون عىل ذلك املذهب الفاسد. فلننقل هنا معتقَده 
أصحاب  يف  ومعتقده  مذهبه  جلية  عىل  القارئ  يقَف  حتى  الكرام،  حابة  الصَّ يف 
رسول  اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص فنقطع بذلك الشك والظنون احلائمة يف معتقده، باليقني والثابت من 

كالمه هو رمحه اهلل، واهلل املعني.

املبحث الثالث
إسهامهم يف تقرير عقائد أهل السنة واجلامعة

إال  منه  يراد  ال  أطلق،  إذا  واجلامعة  السنة  أهل  ومصطلُح  طويلة،  دهور  منذ 
األشاعرة واملاتريدية، وطائفة من احلنابلة، حيث كان مجهور احلنابلة مع أهل احلديث 
خيتلفون مع األشاعرة واملاتريدية يف تقرير العقائد يف الصفات وغريها، وكانت بينهم 
مماحكاٌت فكرية، واختالفات كثرية، أدت هبم إىل الرصاع يف بعض األزمنة. عىل أن 
، مل يكن صاحب مذهب جديٍد، أو مبتدعًا هنجًا غريبًا يف أوساط  أبا احلسن األشعريَّ
املسلمني عندما حتول من االعتزال إىل السنة يف أخريات عمره، ويف هذا الصدد ينقل 
ابن عساكر )ت 571هـ/1175م( عن أيب القاسم القشريي قوله: »اتفق أصحاُب 
احلديث أن أبا احلسن عيل بن إسامعيل األشعرّي ريِضَ اهلل عنه، كان إمامًا من أئمة 
أصحاب احلديث، ومذهبه مذهب أصحاب احلديث، تكلم يف أصول الديانات عىل 

طريقة أهل السنة، ورد عىل املخالفني من أهل الزيغ والبدعة«)1(.
س إذًا فلامذا اشتهر مذهب مجهور أهل السنة واجلامعة باملذهب األشعري؟ 

يقول العالمة الشيخ حممد أبوزهرة )ت 1394هـ/ 1974م(، من علامء األزهر، 

ابن عساكر، أبوالقاسم، تبيني كذب املفرتي فيام نسبه إىل اإلمام أيب احلسن األشعري، حتقيق حممد زاهد   )1(
الكوثري، )بريوت، مصورة يف دار الكتاب العريب، ط4، 1411هـ/ 1991م(: صـ113-112.
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جميبًا عىل هذا التساؤل الذي فرض نفسه عىل عقول الكثريين: »اشتدْت محلُة املعتزلِة 
ثني، ومل يْسَلم من محلتهم فقيٌه معروف، أو حمدٌث مشهور، فكرههم  عىل الُفَقهاء واملحدِّ
َثت العداوُة حتى نيَس الناُس خرَيهم،  الناس، وصاحَب ذكَرهم البالُء واملَحُن، وتأرَّ
هيم للزنادقة وأهل األهواء. نسوا  فنُسوا دَفاعهم عن اإلْسالم، وبالَءهم فيه، وتصدِّ
 ... هذا كله، ومل يذكروا هلم إال إغراءهم اخللفاء بامتحان كل إماٍم تقي، وحمدٍث مهديٍّ
وظهر يف آخر القرن الثالث رجالن، امتاَزا بصْدِق البالء، أحدمها أبواحلسن األشعري، 
ظهر بالبرصة، والثاين أبومنصور املاتريدي، ظهر بسمرقند، وقد مجعهام مقاومة املعتزلة 

عىل اختالف بينهام يف القرب والبعد عنهم«)1(. 
ويقول الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي، من علامء الشام املعارصين: ».. 
عىل الرغم من أن سواد األمة، ومجهرة علامء املسلمني، كانوا عىل هذا النهج يسريون، 
وهبذا املعتقد يتمسكون، إال أن ظهور تلك الفرق األخرى، بخصوماهتا وجداهلا، مع 
دعوة كل منها إىل ما يروق هلا من بدع جديدة مل تكن من قبل، حجب ذلك املنهج 
عن األنظار، ورصف األسامع عنه إىل ضجيج تلك املناقشات واملجادالت، فعادت 
العريضة  باجلادة  تكون  ما  أشبه  الرصاعات،  تلك  غمرة  يف  املسلمني  مجهور  عقيدة 
وتاهوا  معاملها،  الناس  عىل  فضاع  والرمال،  واحلجارة  األربة  فوقها  تكاثرت  التي 
عن حدودها، فكان عمل اإلمام أيب احلسن األشعري حمصورًا يف إزاحة ذلك الركام 
عن تلك اجلادة العريضة، وجتليتها أمام األنظار، وتنبيه الناس إىل اتباع ما عليه مجاعة 

املسلمني منذ عرص النبوة، مدعومًا بنصوص الكتاب والسنة«)2(، إلخ. 
وعن انتشار هذا املذهب السني، الذي اتفق عليه أهل املرشق واملغرب، يقول 

أبو زهرة، حممد، تاريخ املذاهب اإلسالمية، )القاهرة، دار الفكر العريب، د. ت(: صـ265.  )1(
البوطي، حممد سعيد رمضان، املذاهب التوحيدية والفلسفات املعارصة، )دمشق، دار الفكر، ط2،   )2(

1430هـ/ 2009م(: صـ107-106.



285
مؤرخ اهلند، السيد عبداحلي احلسني اللكنوي: »انترش مذهب أيب احلسن األشعري يف 
العراق، وانتقل منه إىل الشام، وإىل مرص، وإىل بالد املغرب، وإىل بالد اهلند، فانترش يف 
أمصار اإلسالم، بحيث نيس غريه من املذاهب، وجهل إال أن يكون مذهب احلنابلة«)1(.

األشاعرة يف حرضموت:
منذ بدايات تأريخ احلركة العلمية يف الوسط احلرضمي، أواخر القرن السادس 
اهلجري/ الثاين عرش امليالدي، وعلامء حرضموت ال ينفكون عن مذهب أهل السنة 
بعض  يف  أنفسهم  عىل  منجمعني  كانوا  األباضية  اخلوارج  من  طائفة  خال  واجلامعة، 
األشعري،  السني  السلطان  يد  ما قوض مجعهم عىل  والقرى، ولكن رسعان  البالد 
عبداهلل بن راشد القحطاين، سنة 591هـ/ 1194م، فانتهى بذلك دور تلك الفرقة 
يف حرضموت، ومل يعد هلا أي وجود فكري، عدا بعض األخبار التارخيية التي ال متس 
العالمة الشيخ سامل بن فضل بافضل )ت 581هـ/  بحثنا من قريب أو بعيد، فهذا 
املؤرخني  بعض  يقدرها  طويلة  مدة  ويمكث  العراق،  يف  العلم  يطلب  1185م(، 
شيوخ  جلة  العلم  تلقى  وعنه  برتيم،  أقام  فقد  إقامته،  مدة  كانت  وأيًا  سنًة،  بأربعني 
حرضموت يف تلك احلقبة الزمنية، وهو تلقى العلم عن الفقيه حممد بن عيل القلعي 
تعلم  وهذا  عقامة،  أيب  ابن  عىل  زبيد  يف  تعلم  والقلعي  1181م(،  577هـ/  )ت 
وتفقه يف العراق عىل أيدي تالمذة أيب إسحاق الشريازي )ت 476هـ/ 1083م(، 
وأبوإسحاق كان من كبار األشاعرة. كام أن للفقيه بافضل تفسري جعله »ذيال« عىل 
»تفسري القشريي« املعروف باسم »لطائف اإلشارات«، والقشريي أشعري شهري. كام 
كان السلطان عبداهلل بن راشد )ت 611هـ/ 1214م(، شافعيًا أشعريًا، ومن شيوخه 

احلافظ ابن عساكر، مصنف »تاريخ دمشق«، والقائمة تطول. 

احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، معارف العوارف: صـ211.  )1(
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ذلك:  فمن  العقائد،  أبواب  يف  اهلند  حضارمة  مصنفات  أهم  نذكر  وهنا 
»احلوايش املفيدة عىل أبيات اليافعي يف العقيدة«)1(؛ و: » رشح وجيز عىل عقيدة اإلمام 
اليافعي«)2(، و: »العقيدة الشافعية يف رشح القصيدة اليافعية«)3(، مجيعها، تأليف حممد 
بن عمر بحرق )ت 930هـ/ 1523م(. وهذه الرشوح الثالثة، ذكرها بحرق نفُسه يف 

مقدمة كتابه »ترتيب السلوك«، ووصفها بأهنا: بسيٌط، ووسيط، ووجيز)4(. 
ومنها: منظومة »حتفة املريد«)5(؛ تأليف شيخ بن عبداهلل العيدروس )ت 990هـ/ 
1582م(. وهي منظومة له يف علم التوحيد، قامت عليها عدة أعامل ورشوح، منها: 
والصغري  التفريد«)6(؛  ودقائق  التوحيد  »حقائق  املسمى  عليها  الكبري  ناظمها  رشح 
املسمى: »ساج التوحيد«)7(. ورشح ابنه العالمة عبدالقادر املسمى: » بغية املستفيد 
رشح »حتفة املريد«)8(. ومنها: كتاب »الفوز والبرشى يف الدنيا واألخرى رشح العقيدة 
نَِّة الغراء«)9(؛ للسيد شيخ ايضًا، وهو رشح عىل أبيات يف العقيدة جلده  الزهراء عىل السُّ

عيل بن أيب بكر السقاف.
العيدروس  شيـخ  بن  القادر  عـبد  تأليـف  الشفاعة«)10(،  يف  »رسالـة  ومنها: 

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]48[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]59[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]64[.  )3(
ينظر: العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ206.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]87[.  )5(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]88[.  )6(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]91[.  )7(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]106[.  )8(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]93[.  )9(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]116[.  )10(
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عبداهلل  بن  أمحد  تأليف  العقيدة«)1(؛  يف  »كتاب  و:  )ت1038هــــ/1628م(. 
العقائد  عىل  اجلوهرية  »الآليلء  وكتاب:  1662م(.  1073هـ/  )ت  العيدروس 
وكتاب:  1745م(.  1159هـ/  )ت  مدهر  جعفر  بن  عبداهلل  تأليف  البنوفرية«)2(؛ 
عن  سؤال  »جواب  و:  النجدية«)3(؛  الضالالت  عىل  الرد  يف  اجلفرية  »اإلرشادات 

املهدي«)4(، تأليف شيخ بن حممد اجلفري )ت 1222هـ/ 1807م(. 
تأليف  بالتكفري«)5(؛  املسلم  عىل  اجرتأ  من  إىل  الفقري  »حتفة  كتاب  ومنها: 
»حتفة املسلمني يف أبوي سيد  عبدالقادر باعكظة )ت 1308هـ/ 1890م(، ومنها: 
املرسلني«)6(؛ وكتاب: »سور املقربني يف رد املحجوبني«)7(؛ كالمها تأليف عبداهلل بن 

عمر باذيب )ت 1309هـ/ 1891م(. 
ومنها: كتاب: »الشواظ املتلظي يف الذب عن عقيدة العالمة احلفظي«)8(؛ تأليف 
الورد  »نوافح  بعد 1327هـ/ 1908م(. وكتاب  اليافعي )ت  بن عيل جابر  صالح 
اجلوري برشح عقيدة الباجوري«)9(؛ تأليف أيب بكر بن عبدالرمحن ابن شهاب الدين 
)ت 1341هـ/ 1922م(. وهبا يتم الكالم عىل اإلسهامات يف باب التوحيد والعقائد.

* * *

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]161[.  )1(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]27[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]215[.  )3(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]56[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]158[.  )5(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]268[.  )6(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]271[.  )7(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]184[.  )8(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]181[.  )9(
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الفصل الثالث
إسهامهم يف علوم القرآن الكريم 

واحلديث الرشيف

الكتاب والسنة مصدر الترشيع يف اإلسالم، ولكل منهام علوم وفنون تفرعت 
عنهام، وتطورت الدراسات يف كل قسم منهام تطورًا كبريًا، وأفردت كثري من الفنون 
وأصبحت علومًا مستقلة بذاهتا، كالقراءات، والتفسري، كام أن علوم احلديث تفرعت 
إىل علوم دراية وعلوم رواية، ولكل منهام فروع وفنون. ولعلامء حرضموت كغريهم 
من علامء املسلمني، اهتامم بعلوم الكتاب والسنة، دراسًة، وتدريسًا، وقراءة وإقراًء، 
وألفوا يف بعض علومهام، وأفنوا أعامرهم يف خدمتهام، إعالًء ونرشًا هلذا الدين العظيم 

اخلاتم، الذي يرتكز يف أسسه عليهام، وهذا الفصل من مبحثني:
املبحث األول: إسهام علامء حرضموت يف علوم القرآن الكريم.

املبحث الثاين: إسهام علامء حرضموت يف علوم احلديث الرشيف.
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املبحث األول
إسهامهم يف علوم القرآن الكريم

علوم القرآن الكريم كثرية، ومتنوعة، وأمجع من كتب فيها هو اإلمام السيوطي 
يف كتابه احلافل اجلامع »اإلتقان يف علوم القرآن«، وهو شهري منترش ومطبوع. والكتب 
املؤلفة يف هذا الباب كثرية جدًا، ولعلامء اهلند اهتامم كبري بعلوم القرآن، سيام التفسري، 
وقد أطنب السيد عبداحلي احلسني يف ذكر مآثرهم يف هذا الباب)1(. وحلضارمة اهلند 
نصيٌب يف هذا الباب أيضًا، ينحرص يف أربعة فروٍع: التفسري، والقراءات، والفضائل، 

والتجويد. 
أوالً؛ إسهامهم يف علم التفسري:

علم التفسري، علم يعرف به كتاب اهلل تعاىل، ويقدر عىل فهم معانيه واستخراج 
أحكامه وحكمه، واستمداده من علم اللغة والنحو والترصيف، وعلم البيان، وأصول 
الفقه، والقراءات، وحيتاج إىل معرفة أسباب النزول والناسخ واملنسوخ )2(. ومل نقف 
عىل تفسري لكامل الكتاب العزيز، غايتها تفسرياٌت خمترصٌة لبعض اآليات الشهرية. 
منها: »تفسري آية الكريس«)3(؛ تأليف حممد بن عمر بحرق )ت 930هـ/ 1523م(، 

عمر  بن  أمني  وللباحث  صـ260-275؛  العوارف:  معارف  الدين،  فخر  بن  عبداحلي  احلسني،   )1(
يف  مناقشتها  متت  القرآنية«،  الدراسات  يف  حرضموت  علامء  »جهود  بعنوان  علمية  رسالة  باطاهر، 

جامعة حرضموت، كلية الرتبية، فرع الدراسات اإلسالمية باملكال، اليمن.
2002م(:  1423هـ/  حزم،  ابن  دار  )بريوت،  العلوم،  أبجد  خان،  حسن  صديق  القنوجي،   )2(
صـ335-337؛ البالنبوري، سعيد أمحد، العون الكبري رشح الفوز الكبري، لشاه ويل اهلل الدهلوي، 

)اهلند، مكتبة حجاز ديوبند، 1420هـ/ 2000م(: صـ246.
تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]43[.  )3(
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ومنها: »تفسري كلامت القرآن«)1(؛ تأليف صالح بن غالب القعيطي )ت 1375هـ/ 
1956م(، وهو ترمجة املعاين من العربية إىل األردية. وألهنا مفقودة فال يمكن إعطاء 

مزيد وصف عنها.
شيخ  بن  عبدالقادر  تأليف  الكريس«)2(؛  آية  تفسري  يف  القديس  »الفتح  ومنها: 
نعوت  يف  تفرد  الذي  للملك  »احلمد  أوله:  1628م(،  1038هـ/  )ت  العيدروس 
الكريمة  اآلية  بذكر فضائل  ابتدأه  كله،..«،  الدين  دين اإلسالم عىل  جالله، وأظهر 
عقدية،  ملباحث  تعرض  ثم  لغويًا،  اآلية  ملفردات  تفسري  ثم  النبوية،  األحاديث  من 
كإثبات وحدانية احلق جل وعال، مع عرض لألدلة الرشعية والعقلية، وختمه بقوله: 
»إن رشح هذه اآلية العظيمة تضيق عنه املجلدات، واهلل سبحانه أعلم بام ينزل، فافهم 

فهمك اهلل بال واسطة«)3(. 
ومما يندرج حتت علوم التفسري: كتاب »تلخيص التعريف واإلعالم لـمـا أهبم 

من األسامء يف القرآن«)4(؛ وهو من مؤلفات الشيخ حممد بن عمر بحرق رمحه اهلل.
ثانيًا؛ إسهامهم يف علم القراءات:

وعلم القراءات، علٌم يبَحُث يف وجوه االختالف بني القراءات املعروفة، والتي 

تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]205[.  )1(

تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]126[.  )2(
هناك  ]تنويه[:  صـ110.  تفسرييـں:  عربـی  كـی  ان  اور  مفرسين  ہندوستاين  سامل،  حممد  قدوائي،   )3(
كتابان الثنني من كبار علامء املسلمني يف تفسري هذه اآلية الكريمة، بل وبنفس العنوان والتسمية التي 
اختارها املؤلف لكتابه. أما أحدمها فهو العالمة إبراهيم البقاعي، وأما اآلخر فهو العالمة عبدالرمحن 
والفنون:  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف  عبداهلل،  بن  مصطفى  خليفة،  حاجي  ينظر:  املرشدي. 
جـ1، صـ443، وجـ2، صـ1233؛ و: البغدادي، إسامعيل باشا، إيضاح املكنون: جـ2، صـ168.

تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]44[.  )4(
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وصلت إلينا بالسند املتصل، وهي إما متواترة، أو مشهورة، أو شاذة، بحسب تقسيم 

أهل ذلك الفن، وفائدته صون كالم اهلل تعاىل عن التحريف والتصحيف)1(. 
فمن مؤلفاهتم فيه: كتاب »خمترص اهلداية«)2(؛ تأليف حممد بن عمر بحرق )ت 
زين  عيل  بن  الصادق  جلعفر  القراءات«)3(؛  علم  يف  »نظٌم  و:  1523م(،  930هـ/ 
القراءات«)4(؛  علم  يف  »رسالة  و:  1064هـ/1653م(،  )ت  العيدروس  العابدين 
جلعفر الصادق بن مصطفى العيدروس )ت 1142هـ/ 1729م(، وهي رشح لنظم 
جده جعفر الصادق األول. لقد كان ذلك اجليل مهتاًم بشتى املعارف، ومل تكن شهرهتم 

بالفقه والدعوة تشغلهم عن املشاركة يف الفنون والعلوم.
ثالثًا؛ إسهامهم يف علم التجويد:

علم التجويد، هو علم يبحث يف حتسني تالوة القرآن العظيم، من جهة خمارج 
اإلظهار،  وأحكام  املدود،  ومعرفة  والرتتيل،  األداء  وحتسني  وصفاهتا،  احلروف، 
واإلدغام، وغريها من األحكام املنوط معرفتها بتعلم ذلك العلم)5(، وهو عبارة عن 

ملكة حاصلة عن مترن امرئ بفكه، وتدربه بالتلقف عن أفواه معلميه)6(. 
فمن مؤلفاهتم فيه: »ترمجة املستفيد من معاين التجويد«)7(؛ تأليف حممد بن عمر 

حسن  صديق  القنوجي،  صـ1317؛  جـ2،  الظنون:  كشف  عبداهلل،  بن  مصطفى  خليفة،  حاجي   )1(
خان، أبجد العلوم: صـ473.

تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]75[.  )2(
تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]144[.  )3(
تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]148[.  )4(

حاجي خليفة، مصطفى بن عبداهلل، كشف الظنون: جـ1، صـ353.  )5(
القنوجي، صديق حسن خان، أبجد العلوم: صـ319.  )6(

تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]41[.  )7(
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التجويد،  يف  اجلزري  ابن  منظومة  عىل  رشح  وهو  1523م(،  930هـ/  )ت  بحرق 
الشهرية باملنظومة »اجلزرية«، رتبه عىل عرشة فصول)1(. وسامه احلبيش »حتفة القاري 

واملقري«)2(، ولعله آخر.
رابعًا؛ إسهامهم يف التأليف يف فضائل القرآن الكريم:

تنحرص وال  كثرية ال  العظيم  القرآن  القرآن، وفضائل  أبواب علوم  من  وهو 
تنتهي، وكان أول من ألف فيها هو اإلمام حممد بن إدريس الشافعي )ت 204هـ/ 

819م()3(.
فمن مؤلفات حضارمة اهلند يف هذا الباب: كتاب »ذخرية اإلخوان املخترَصُ من 
كتاب االستغناء بالقرآن«)4(؛ تأليف حممد بن عمر بحرق )ت 930هـ/ 1523م(. 
ونظرا لكونه يف عداد املفقودات، فلم نستطع تبني األصل الذي اخترصه منه مؤلفه، 
يسمى  1392م(  795هـــ/  )ت  احلنبيل  رجب  البن  املوضوع  يف  كتاب  وهناك 
عنوانه  كتاٌب  كذلك  1328م(  728هـ/  )ت  تيمية  والبن  بالقرآن«،  »االستغناء 
»االستغناء بالقرآن يف حتصيل العلم واإليامن«، والبن عبداهلادي احلنبيل، يوسف بن 
حسن ابن املربد )ت 909هـ/ 1503م( اختصار لكتاب ابن تيمية)5(. والغالب عىل 

الظن أن كتاَب الشيخ بْحرق قد اخُترِص من كتاِب ابن رجب احلنبيل لُشهرته.

باطاهر، أمني عمر، جهود علامء حرضموت يف علوم القرآن: صـ135-134.  )1(
احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ30.  )2(

القنوجي، صديق حسن خان، املصدر السابق: صـ457؛ التهانوي، حممد عيل، كشاف اصطالحات   )3(
الفنون والعلوم، )لبنان، بريوت، مكتبة لبنان نارشون، 1416هـ/ 1996م(: جـ1، صـ130.

تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]49[.  )4(
حاجي خليفة، مصطفى بن عبداهلل، كشف الظنون: جـ1، صـ353.  )5(
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املبحث الثاين
إسهامهم يف علوم احلديث الرشيف

احلديث النبوي الرشيف، املصدر الثاين للترشيع، وقد كان لبالد اهلند مشاركة 
الباب، عرب مراحل تارخيية تفاوتت بني جزر ومد، وعن تطور تلك  عظيمة يف هذا 
البالد طوياًل، يتحدث  الدينية اجلليلة، واشتهارها بعد انحسار عانت منه  اخلدمات 
بالد  من  العرب  دولة  انقرضت  »لـمـا  قائاًل:  احلسني  عبداحلي  السيد  اهلند،  مؤرخ 
السند، وتغلبت عليها امللوك الغزنوية والغورية، وتتابع الناس من خراسان وما وراء 
النهر، صار احلديث فيها غريبًا كالكربيت األمحر، وعدياًم كعنقاء املغرب، وغلب عىل 

الناس الشعر والنجوم والفنون الرياضية، ويف العلوم الدينية الفقه واألصول. 
حكمَة  اهلند  أهِل  صناعُة  صارت  حتى  متطاولة،  قرون  ذلك  عىل  ومضت 
احلديث  يف  نظرهم  قصارى  وكان  والقرآن،  السنة  علوم  عن  واإلرضاب  اليونان، 
أو  للبغوي،  السنة«  »مصابيح  إىل  أحد  ترفع  فإن  للصغاين،  األنوار«  »مشارق  يف 
بجهلهم  إال  ذلك  وما  املحدثني،  درجة  إىل  وصل  أنه  ظن  املصابيح«،  »مشكاة  إىل 
يقرأونه، وال حيثون عليه، وال  العلم وال  يذكرون هذا  تراهم ال  باحلديث، ولذلك 
جيذبون إليه. والقليل منهم كانوا يقرأون »املشكاة« ال غري، وهذا عىل طريقة الربكة، 

ال للعمل به والفهم له«)1(.
دور علامء حرضموت يف إنعاش علم احلديث يف اهلند:

احلضارمة كغريهم من سكان اجلزيرة العربية، تلقوا الدين اإلسالمي يف مبدأ 

احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، معارف العوارف: صـ136.  )1(
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أمره، واعتنقوه عن رغبة وحمبة صادقة، وكان كثري منهم محلة مشاعل النور واهلدى 
يف العاملني، وعن هذا املبدأ الكوين العظيم، يتحدث األستاذ أبواحلسن الندوي، حديثًا 
العلم  هذا  خدمة  يف  احلضارمة  ومنهم  العرب،  إسهام  عن  واإلجالل  الغبطة  ملؤه 

الرشيف، فيقول:
محلة  العرب  كان  التي  البالد  أن  اإلسالمي،  التاريخ  فلسفة  حقائق  من  »إن 
اإلسالم إليها، وإليهم يرجع الفضل يف انتشاره فيها، انترش فيها علم احلديث الرشيف، 
مع انتشار اإلسالم وازدهر، إذ أنه كانت هنالك صلة قوية، ومناسبة خاصة بني هذا 
العلم وطبيعة العرب وقوة حفظهم وحياهتم العملية، وواقعيتهم، وصلتهم العميقة 
حركة  وكانت  احلديث.  علم  معهم  محلوا  وساروا  حلوا  فحيثام  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  بذات 
تدريسه والتصنيف والتأليف يف خمتلف جوانبه قائمة عىل قدم وساق، لقد كان هذا 
حال اليمن وحرضموت ومرص والشام والعراق، وشامل إفريقية واألندلس، ووالية 
ُگَجرات يف اهلند نفسها، وهو مثال ودليل عىل ما ذكرناه يف صلة العرب باحلديث، 
فقد أنتجت ُگجرات أمثال الشيخ عيل املتقي الربهانبوري مؤلف »كنز العامل« )ت 
975هـ/ 1567م(، والعالمة حممد طاهر الفتني صاحب »جممع بحار األنوار« )ت 
986هـ/ 1578م(، من املحدثني األجلة الكبار، وذلك كام سبق، ألن صلة ُگَجرات 
باحلجاز كانت أقوى وأكثر بالنسبة إىل سائر الواليات اهلندية، وكان العلامء العرب، 

دائاًم، يؤموهنا ويرتددون إليها«)1(.
العالمة  األستاذ  وابنه  احلسني،  عبداحلي  السيد  اهلند،  مؤرخ  رضب  لقد 
أبواحلسن عيل الندوي، أمثلة عديدة للعلامء العرب الذين وفدوا عىل ُگجرات وكان 
هلم دور مشهود يف هنضة علوم احلديث يف تاريخ اهلند اإلسالمي، وكان من أبرز أولئك 

الندوي، أبواحلسن عيل، رجال الفكر والدعوة: جـ4، صـ151-150.  )1(
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الرجال، الشيخ عبداملعطي بن حسن باكثري )ت 989هـ/ 1581م()1(، وهناك غريه، 
حرضموت  علامء  إسهامات  تنوعت  لقد  الصفحات.  هذه  يف  إسهامهم  سنذكر  ممن 
يف خدمة احلديث النبوي الرشيف، بحسب نوعي هذا العلم أو قسميه، ومها: علم 

الرواية، وعلم الدراية. فالكالم عليهام يف مطلبني اثنني:
املطلب األول: إسهامهم يف خدمة علوم احلديث روايًة. 

املطلب الثاين: إسهامهم يف خدمة علوم احلديث درايًة.

املطلب األول
إسهامهم يف خدمة علم احلديث روايًة

احلديث  اتصال  كيفية  يف  يبحث  الذي  العلم  هو  ــًة،  رواي احلديث  علم 
وعدالًة،  ضبطًا  الرواة  أحوال  ومن  والضعف،  الصحة  حيث  من  برسول  اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص 
وجرحًا وتعدياًل، وكيفية اتصال السند وانقطاعه، وغري ذلك)2(. ومن فنونه: حتمل 
وبينه  والقراءة واإلجازة،  والتحديث  التحمل كالسامع  أنواع  بأحد  النبوي  احلديِث 
وبني علم احلديث درايًة وعموم وخصوص من جهة. وقد أسهم احلَضارمُة يف هذا 
الباب، فأقرأوا احلديث الرشيف وأسمعوه، وتلقاه عنهم طالب العلم، ومنهم من 
يف  وتندرج  هبا،  املعمول  املشهورة  التحمل  طرق  من  وهي  اإلجازة،  بطريق  حتمله 

أبواب الرواية.

عيل،  أبواحلسن  الندوي،  صـ136؛  العوارف:  معارف  الدين،  فخر  بن  عبداحلي  احلسني،  ينظر:   )1(
املصدر السابق: جـ4، صـ153.

القنوجي، صديق حسن خان، احلطة يف ذكر الكتب الستة، حتقيق عيل حسن احللبي، )بريوت، دار   )2(
املعرفة، 1404هـ/ 1984م(: صـ140؛ املؤلف السابق، أبجد العلوم: صـ408.
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أوالً؛ اهتاممهم بإقراء »صحيح البخاري«:

كان علامء اهلند، هيتمون بكتاب »صحيح البخاري«، معظمني له، شأهنم شأن 
عىل  ختفى  ال  البخاري  صحيح  ومكانة  اإلسالمية،  األقطار  سائر  يف  املسلمني  بقية 
النبوية. فقد  السنة  أحد، وهو دليل عىل متسكهم بام عليه سواد املسلمني من تعظيم 
كان املحدث الشيخ عبداملعطي بن حسن باكثري )ت 987هـ/ 1579م(، ممن أسهم 
اإلقبال  وكان  كثري،  خلٌق  عليه  فقرأه  ُكجرات،  بالد  يف  البخاري«  »صحيح  نرش  يف 
أبيه عىل شيخ اإلسالم  بقراءة  أنه سمعه  إذ  لتفرده بسند عال يف روايته،  عليه كبريًا، 
زكريا األنصاري )ت 926هـ/ 1519م(، والشيخ زكريا تلقاه عن احلافظ ابن حجر 

العسقالين )ت 852هـ/ 1442م(.
الناس  فازدحم  بذلك،  أقرانه  العايل، ومتيز عن  بالسند  زمنه  اشتهر يف  »وهلذا 
تلميذه  عرب  كام  عليه«،  مزيَد  ال  ما  ذلك  بسَبب  احلظِّ  من  له  وصار  منه،  األخذ  عىل 
من  جمالَس  عليه  »سمعُت  بقوله:  عليه،  القراءة  حرض  الذي  العيدروس  عبدالقادر 
َظ يل حينئٍذ باإلجازة«)1(. كام كان العالمة شيخ  »صحيح البخاري« وأنا صغري، وتلفَّ
العيدروس، وابنه عبدالقادر، والعالمة إبراهيم بن سامل احلداد، وغريهم من العلامء، 
مكثرين من جمالس احلديث الرشيف، وإقراء أمهات الكتب يف دروسهم اليومية، كام 

تقدم يف ترامجهم.
ثانيًا؛ اهتاممهم بختم كتب احلديث الرشيف:

ويف سنة 985هـ/ 1577م، ختم »صحيح البخاري« يف جملس العالمة شيخ 
باكثري  عبداملعطي  الشيخ  وأنشأ  1582م(،  990هـ/  )ت  العيدروس  عبداهلل  بن 

قصيدًة مطلعها:

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ479.  )1(
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ومطَلـُق َدْمعي فوَق خديَّ ُمْرَسـُلحديـُث غرامي مسـنٌَد ومسْلسـُل
ُلوِعْشـقي صحيٌح والَعواذُل قوهلْم ُمَتقـوَّ هبـًا  ومـرتوٌك  َضعيـٌف 
وأما حديٌث عن ِسـواُكم فمْعَضُلوَمـا حَسـٌن إال األحاديـُث عنكُم
حِديثُكـم فَطـاَب  طبُتـْم  وطـاَب َسـامعي عنكُم حـنَي ينَقُلأحبََّتنـا 
إىل آخرها، وهي قصيدٌة بليغٌة)1(.

اآلخر  هو  العيدروس  عبدالقادر  العالمُة  اهتمَّ  باكثري،  وشيِخه  بأبيه  وأسوًة 
بإقراء »صحيح البخاري«، وقال متحّدثًا عن هذه النعمة: »وملا وفَقني اهلل تعاىل، وله 
احلمُد، من بني أهل زماين خلدمة هذا الكتاب الرشيِف، الذي ماله يف فضله ثاين، فُقرَئ 
بحمداهلل تعاىل عىل يديَّ مرارًا عديدًة، يف أوقات مباركٍة، وجمالَس سعيدٍة، واختْذُت 
نني، وبلغ عَدُد القراَءة إىل تاريخ اآلِن، فوَق األربعني،  ذلك دأيب عىل َمرِّ الشهور والسِّ
فضالُء  وأنشد  والوُفود.  فاُق  الرِّ بذكِره  وسارْت  والنُجوِد،  التهائم  يف  ذلك  وشاَع 
العرْص يف ذلك القصائَد البديعَة، واخلطب البليغَة، ومن ذلك قصيدُة األَديب الفاضِل، 
الناظم الناثر، العالمة حسني بن عبد الباقي الزاهر الزبيدّي، وأرسلها إىل اهلنِد من َزبيد 

املحروسَة، كان اهلل له آمني:
ْمُل مْشُموُل«)2(كأُس احلديِث عن األْحَباِب معُسوُل أطلق مسلسَلُه فالشَّ

اهلند  بالد  بني  واألديب  العلمي  التواصل  هذا  ويف  لة،  مطوَّ وهي  آخرها  إىل 
واليمن، واالحرتام العظيم املتبادل بني علامء البلدين، عربة وأي عربة، هذا مع صعوبة 

التواصل والرتاسل يف تلك العصور اخلالية، فرمحة اهلل عىل اهلمم وأهل اهلمم.

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ474-472.  )1(
العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ582-577.  )2(
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ثالثًا؛ داللة تعظيم علامء حرضموت لـ»صحيح البخاري«:

إن اهتامم علامء احلضارمة بكتاب »صحيح البخاري«، يظهر لنا مدى متسكهم 
باملنهج العام لعلامء اإلسالم، ذلك املنهج الذي سارت عليه األمة اإلسالمية عىل مر 
الكتب املصنفة  العلامء عىل أن أصح  النووي رمحه اهلل: »اتفق  عصورها، قال اإلمام 
أصحهام  البخارى  صحيح  أن  عىل  اجلمهور  واتفق  ومسلم.  البخاري  صحيَحا 
ووجوب  الكتابني،  هذين  صحة  عىل  األمة  وأمجعت  فوائد،...  وأكثرمها  صحيًحا، 

العمل بأحاديثهام«)1(. 
فمن مظاهر اهتامم علامء حرضموت بالصحيح: عقُد جمالس اإلقراء والسامع 
الكتب  تأليف  اليومية والسنوية، واالحتفال بختمه، وإشهار ذلك وإعالنه. ومنها: 
يف تراجم رجاله، مثل كتاب »تراجم البخاري«)2(، للعالمة الشيخ حممد بحرق، و: 
يف  »رسالة  و:  باكثري،  عبداملعطي  املسند  للشيخ  البخاري«)3(،  رجال  »أسامء  كتاب 
للعالمة  كالمها  البخاري«)5(،  ختم  يف  الباري  »منح  و:  البخاري«)4(،  اإلمام  مناقب 
عبدالقادر بن شيخ العيدروس. فهذه إسهاماٌت جليلة، هلا مكانتها يف منهجية التعليم 

عند احلضارمة.
رابعًا؛ إسهامهم يف التصنيف يف متون احلديث:

يؤرخ العلامء انتهاء عرص تدوين احلديث الرشيف بانتهاء القرن الرابع اهلجري، 

النووي، حييى بن رشف، هتذيب األسامء واللغات، )بريوت، دار الكتب العلمية، مصورة عن الطبعة   )1(
املنريية، القاهرة(: جـ1، صـ74-73.

تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]39[.  )2(

تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]85[.  )3(
تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]133[.  )4(
تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]117[.  )5(
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فقد أصبح عمل العلامء بعد ذلك التاريخ قارصًا عىل اجلمع والرتتيب، أو التهذيب 
مؤلفات  فمن  جيد،  إسهام  للحضارمة  كان  الباب،  هذا  ويف  السابقني)1(.  لكتب 
يف  النبوية  »األسار  ذلك:  يف  )ت 930هـ/ 1523م(  بحرق  عمر  بن  حممد  الشيخ 
»األذكار«،  لكتاب  خمترص  وهو  مرة،  من  أكثر  طبع  النووية«)2(؛  »األذكار«  اختصار 
الكتاب الشهري لإلمام حميي الدين النووي )ت 676هـ/ 1277م(. ومنها: »خمترص 
الرتغيب والرتهيب«)3(؛ له أيضًا، وكتاب »الرتغيب والرتهيب«، للحافظ زكي الدين 
»النبذة  ومنها:  متداول.  كتاٌب  وهو  1258م(،  656هـ/  )ت  املنذري  عبدالعظيم 
بحرق  للشيخ  واملؤخرة«)4(؛  املقدمة  للذنوب  املكفرة  اخلصال  معرفة  يف  املخترصة 
أيضًا، ويف الباب رسالٌة للحافظ ابن حجر العسقالين )ت 852هـ/ 1442م( عنواهنا 

»معرفة اخلصال املكفرة للذنوب املقدمة واملؤخرة«)5(.
خامسًا؛ إسهامهم يف علم التخريج:

روايات  مصادر  تعَرُف  به  ألن  الرواية،  علوم  من  احلديث،  ختريج  علم 
ورواهتا،  خمرجيها  اىل  وعزوها  املصنفة،  الكتب  يف  ورودها  ومواضع  األحاديث، 
ف بأنه: الداللة عىل موضع احلديث يف مصادره األصلية التي أخرجته  ويمكن أن يعرَّ
بسنده، ثم بيان مرتبته عند احلاجة)6(. فمن مؤلفاهتم فيه: »جتريد املقاصد عن األسانيد 

النبوية، )بريوت، دار  بالسنة  عناية األمة اإلسالمية  أو:  احلديث واملحدثون،  أبو زهو، حممد حممد،   )1(
الكتاب العريب، 1404هـ/ 1984م(:صـ430-429.

تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]39[.  )2(

تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]73[.  )3(

تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]81[.  )4(
احلبيش، عبداهلل حممد، معجم املوضوعات يف التأليف اإلسالمي: جـ2، صـ1191.  )5(

مصادر  عبداملاجد،  سيد  الغوري،  صـ232؛  جـ2،  العلوم:  أبجد  خان،  حسن  صديق  القنوجي،   )6(
احلديث ومراجعه، )دمشق، دار ابن كثري، 1431هـ/ 2010م(: جـ1، صـ614. 
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و»املقاصد«  1523م(.  930هـ/  )ت  بحرق  عمر  بن  حممد  تأليف  والشواهد«)1(؛ 
هو كتاُب »املقاصد احلسنة يف األحاديث التي اشتهرت عىل األلسنة«، تأليف احلافظ 
حممد بن عبدالرمحن السخاوي )ت 902هـ/ 1496م(، ويعد »التجريد« أول هتذيب 
كتابه  فألف  1537م(،  944هـ/  )ت  اليمني  الديبع  ابن  تاله  »املقاصد«،  لكتاب 
»متييز الطيب من اخلبيث يف ما يدور عىل األلسنة من احلديث«)2(، وهو أيضًا تلخيص 
لكتاب »املقاصد«، وقد طبع »املقاصد« مراٍت، وكذلك تلخيُصه البن الديبع، وأما 

كتاب الشيخ بحرق فهو مفقود.
األخبار«)3(؛  من  البيضاوي«  »تفسري  يف  ما  بتخريج  األخيار  »إحتاف  ومنها: 
تأليف عوض بن حممد الضعيِّف السقاف )ت 1098هـ/ 1686م(. وهذا الكتاب 
عىل أمهيته العلمية إال أنه لألسف مفقود. وقد قام بمهمة ختريج األحاديث الواردة 
1031هـ/  )ت  املناوي  عبدالرؤوف  حممد  هو  مرصي،  عامل  البيضاوي  تفسري  يف 
1622م(، يف كتاٍب سامه »الفتح الساموي بتخريج أحاديث القايض البيضاوي«. قال 
يف أوله: »فيقوُل العبد املقرص القارص، الراجي عفو الرءوف القادر: إنني قد وقفت عىل 
اف«، ومل أقف عىل من أفرَد ختريَج األحاديِث  عدة ختاريج لألحاديِث الواقعة يف »الكشَّ
الواقعِة يف تفسري الَقايض طيَب اهلل ثراه، وجعل اجلنة مثواه بتأليف مستقل، مع دعاء 
إذ منها الصحيح، والضعيف واملوضوع وما ال   ، احلاجة بل الرضورة إىل ذلك أشدُّ
أصل له، ومل يوقف له عىل خرب بالكلية. فأفردت لذلك هذه العجالة«)4(، الخ. طبع 

تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]81[.  )1(
املنترص  حتقيق حممد  السنة املصنفة،  لبيان مشهور كتب  الرسالة املستطرفة  الكتاين، حممد بن جعفر،   )2(

حممد الزمزمي الكتاين، )بريوت، دار البشائر اإلسالمية، ط4، 1406هـ/1986م(: صـ191.
تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]221[.  )3(

املناوي، حممد عبدالرؤوف، الفتح الساموي بتخريج أحاديث تفسري القايض البيضاوي، حتقيق أمحد   )4(
جمتبى بن نذير عامل، )الرياض، دار العاصمة، 1409هـ/ 1989م(: جـ1، صـ88-87.
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هذا الكتاب يف مدينة الرياض، وصدر عن دار العاصمة، سنة 1409هـ/ 1989م، 

بتحقيق أمحد جمتبى بن نذير عامل، يف 3 جملدات.
ال شك أن يف وجود كتاب العالمة املناوي نوع عزاٍء يف فقدان كتاب العالمة 
نبقى  جتعلنا  كتاب،  عن  كتاب  يغني  ال  الشهرية:  املقولة  أن  عىل  السقاف،  عوض 

متحرسين عىل فقدانه، وعسى اهلل أن يأيت به، ويوفق الباحثني للعثور عليه.

املطلب الثاين
إسهامهم يف علم احلديث درايًة

وأحكامها،  الرواية،  أنواع  منه  تتعرف  الذي  العلم  هو  درايًة،  احلديث  علم 
الذي  العلم هو  يتعلق هبا)1(. وهذا  ورشوطها، وأصنافها، واستخراج معانيها، وما 
تقوم عليه الدراسات احلديثية، التي تعارف أهل العلم عىل تسميتها بمصطلح احلديث، 
ويدخل يف هذا العلم فنون وفروع كثرية جدًا، فمنها الرشوح املتنوعة، وكتب الرجال، 

وعلم اجلرح والتعديل، وغري ذلك. ولعلامء حرضموت إسهام يف هذا الباب، منها:
أوالً؛ إسهامهم يف رشح املتون احلديثية: 

فمن مؤلفاهتم يف ذلك: »رشح رياض الصاحلني«)2(؛ تأليف الشيخ حممد بن 
عمر بحرق )ت 930هـ/ 1523م(، وكتاب »رياض الصاحلني«، تأليف اإلمام حميي 
الدين النووي )ت 676هـ/ 1277م( كتاب شهري. وله أيضًا: »تراجم البخاري«)3(؛ 
وهذا الكتاب مل يصلنا سوى اسمه هكذا، وفيه احتامالن ال ثالث هلام، األول: أن يكون 

القنوجي، صديق حسن خان، أبجد العلوم: صـ397.  )1(
تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]54[.  )2(
تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]39[.  )3(
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رشحًا لرتاجم أبواب »صحيح البخاري«، وهو الذي أرجحه وأميل إليه، بالنظر إىل 
طريقة بحرق يف التأليف واالختصار والتهذيب. واالحتامل الثاين: أن يكون يف تراجم 
إليه، ألن الشيخ بحرق ال يميل كثريًا إىل  الواردة فيه، وهو احتامل ال أميل  األعالم 
وما  الرشعية،  الفنون  يف  التأليف  من  مكثرًا  كان  لكنه  والتاريخ،  الرتاجم  يف  الكتابة 

يتصل هبا من اآلالت ونحوها. 
وال يفوتني هنا أن أذكر أن جهود علامء اهلند هبذا اللون من التأليف، فالشاه 
ويل  اهلل الدهلوي )ت 1176هـ/ 1762م(، له »رشح تراجم أبواب البخاري« يف 
جزء لطيف، مطبوع. ولشيخ احلديث موالنا حممد زكريا الكاندهلوي )ت 140هـ/ 
1982م( كتاب حافل يف الباب بعنوان »األبواب والرتاجم«، طبع يف سهارنفور سنة 
1391هـ/ 1971م، يف ستة جملدات، ويف تصنيفه هذا الكتاب، قام بام رَجاه شيخ 
اهلند حممود احلسن الديوبندي عندما قال: »إن َدين رْشِح الرتاِجم كاَن باقيًا عىل رقاب 
األمة، مل يْقِضه أحٌد إىل اليوم«، قال األستاذ الندوي يف تقديمه للكتاب: »ولكني أقول 
اآلن، إن هذه السعادة األزلية كانت مقضية، بأن يقوم الشيخ حممد زكريا ويقيض هذا 

الدين«)1(.
رشح  األزلية  العناية  »نفحات  الباب:  هذا  يف  أيضًا  احلضارمة  مؤلفات  ومن 
)ت  السقاف  الضعيِّف  حممد  بن  عوض  تأليف  باألولية«)2(؛  املسلسل  احلديث 
العاص  بن  عمرو  بن  عبداهلل  عن  األولية  وحديث  خمطوط.  1686م(،  1098هـ/ 
مرفوعًا: »الرامحون يرمحهم الرمحن، ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السامء«)3(. 
حديث  رشح  املرضية  »التحفة  اسمه  كتاب  له  املفتي،  ابن  يسمى  عامل  رشحه  وممن 

الغوري، سيد عبداملاجد، مصادر احلديث: جـ2، صـ36.  )1(
تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]220[.  )2(

رواه أمحد، وأبوداود، والرتمذي، وقال: حسن صحيح.  )3(
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األولية«)1(، وللسيد العالمة حممد مرتىض الزبيدي )ت 1205هـ/ 1790م( »املرقاة 

العلية برشح احلديث املسلسل باألولية«)2(. 
ثانيًا؛ إسهامهم يف علم الرجال:

تأليف  البخاري«)3(؛  رجال  »أسامء  كتاب  الباب:  هذا  يف  إسهاماهتم  من 
عبداملعطي بن حسن باكثري )ت 989هـ/ 1581م(، قال عنه العيدروس: »يذكر فيه 
كل من اشتمل عليه الكتاب املذكور من شيخ البخاري إىل الصحايب راوي احلديث، 
ومل يتمه، والَقْدُر الذي كتبه منه نحُو جملٍَّد ضخم، والظاهُر أنه مل تمَّ يكون يف جملَدين، 

وهو مفيٌد يف بابه جدًا«)4(.
منده،  والبن  عدي،  البن  منها  كثرية،  البخاري،  شيوخ  تراجم  يف  واملؤلفات 
وهو  كتابه،  يف  باكثري  طريقة  ا  مَّ حدٍّ  إىل  يشابه  كتاب  وهناك  وغريهم.  وللصاغاين، 
كتاب »ذكر أسامء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري«، 
تأليف احلافظ أيب احلسن الدارقطني )ت 385هـ/ 995م(، مطبوع يف جملدين)5(، وملا 
طالعته وجدته جمّرد رسٍد ألسامء الصحابة عىل حروف املعجم فقط، وهذا األسلوب 
مغاير ألسلوب كتاب باكثري، إذ هو أوسع من كتاب الدراقطني، وزاَد عليه برتمجته 

للصحايب راوي احلديث، فعسى اهلل أن يظهره. 

ينظر: مركز  برقم 371 )232/22(.  املنورة،  باملدينة  ومنه نسخة خطية يف مكتبة عارف حكمت   )1(
امللك فيصل، خزانة الرتاث: برقم متسلسل 124216.

الرسالة  جعفر،  بن  حممد  الكتاين،  صـ129؛  جـ2،  العارفني:  هدية  باشا،  إسامعيل  البغدادي،   )2(
املستطرفة: صـ56.

تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]85[.  )3(
العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ480-479.  )4(

طبع بتحقيق كامل احلوت وبوران الضناوي، وصدر عن مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، 1406هـ/   )5(
1985م، ينظر: الغوري، سيد عبداملاجد، مصادر احلديث: جـ2، صـ567.
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العالمة حممد بن  تأليف  ومنها أيضًا: »خمترص اخلالصة يف عدة أهل بدر«)1(؛ 
عمر بحرق، وهو مفقود. ومل أمتكن من التعرف عىل أصله »اخلالصة«، ملن هو؟. وذكر 

األستاذ احلبيش يف »مصادره«)2(: أن لبحرق رشحًا عىل هذا »املخترص«.
ومنها: »األنموذج اللطيف يف أهل بدر الرشيف«)3(؛ للعالمة السيد عبدالقادر 
مني إىل أفراِد مناقب  ابن شيخ العيدروس، الذي وصفه بقوله: »مل أعلم أن أحدًا تقدَّ
أهل بدر«)4(. فعبارته تشري إىل أن موضوع كتابه يف املناقب والفضائل، وهناك كتب 
البدر يف  الذهبي )ت 748هـ/1347م( »هالُة  للحافظ  منها:  املوضوع،  متقدمة يف 
اخلالصة«  »خمترص  930هـــ/1523م(  )ت  بحرق  حممد  وللشيخ  بدر«،  أهل  عدد 
املتقدم قريبًا، وكالمها متقدمان عليه)5(، ولكن كام يبدو من عناوينها أهنا يف تعداد أهل 

بدر ال يف مناقبهم)6(.
إسهامهم يف التأليف يف ختم الكتب احلديثية:

مفتتحًا  اهلجري،  التاسع  القرن  يف  الوجود  إىل  برز  التآليف  من  اللون  هذا 
ابن اجلزري )ت 833هـ/ 1429م( »املصعد األمحد يف ختم مسند  بكتاب احلافظ 
اإلمام أمحد«، ثم تتابعت بعده املؤلفات. وجمالس اخلتم، تنعقد بحضور الشيخ الذي 
أقرأ الكتاب املراد ختمه، وبحضور األعيان والعلامء، ويستعد الشيخ لذلك املجلس 

تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]74[.  )1(
احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ95.  )2(

تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]105[.  )3(
العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ479.  )4(

ينظر: احلبيش، عبداهلل حممد، معجم املوضوعات املطروقة يف التأليف اإلسالمي: جـ1، صـ220.  )5(
ينظر للمزيد: احلبيش، عبداهلل حممد، املصدر السابق: جـ1،صـ221-219.  )6(
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الباب  هذا  يف  اهلند  حضارمة  شارك  وقد  وحمفوظ)1(.  معلوم  من  لديه  ما  فيستظهر 
بكتاِب »ِمنَح الباري بختم صحيح البخاري«)2(؛ لعبدالقادر بن شيخ العيدروس )ت 

1038هـ/ 1638م(. 
املطلب الثالث

إسهامهم يف خدمة علوم اإلسناد
بأصول  نشأته: علٌم  فنوِن علم احلديث، وهو يف أصل  فٌن من  علم اإلسناد، 
تعرُف هبا أحوال رواة احلديث، من حيث صحة النقل وضعفه، والتحمل واألداء)3(، 
وهذا العلم هبذا الوصف والتعريف مندرٌج يف علِم اجلرح والتعديل، الذي هو خمتٌص 
علم  فروع  من  فيكون  خمُصوصٍة،  بألفاظ  وتعدياًل  جرحًا  الرواة  أحوال  يف  بالبْحث 
احلديث درايًة. وكان هذا العلم كان منترشًا يف األزمنة املتقدمة. وأفرد بالتصنيف)4(. 

الفنُّ  ذلك  اإلسناد،  ذكر  عند  املتأخرة  األزمنة  يف  األذهان  إىل  املتبادَر  ولكّن 
إليهم، عن طريق  املوصلة  الطرق  وذكر  األوائل،  احلديث  برجال  باالتصاِل  املتعلق 
العمل هبا منذ أزمنة متطاولة،  التي شاع  القراءة والسامع، أو عن طريق اإلجازات، 
وأصبح املؤلفون يف األسانيد يفردون مْشَيخاهتم ومروياهتم يف كتٍب مستقلة، وكانت 
وأصبحوا  واملرويات،  األسانيد  حذف  يف  تساهلوا  ثم  مسندًة،  كتبًا  األمر  أول  يف 

املصطفى،  حقوق  بتعريف  الشفا  كتاب  ختم  يف  جملس  القييس،  عبداهلل  بن  حممد  الدين،  نارص  ابن   )1(
حتقيق عبداللطيف اجليالين، )بريوت، دار البشائر اإلسالمية، 1425هـ/ 2005م(: صـ11.

تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]133[.  )2(
خان،  حسن  صديق  القنوجي،  صـ36؛  جـ1،  الفنون:  اصطالحات  كشاف  عيل،  حممد  التهانوي،   )3(

أبجد العلوم: صـ272.
القنوجي، صديق حسن خان، أبجد العلوم: صـ358-357.  )4(
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يؤلفون األثبات لذكر املقروءات فقط بدون رفع السند، أو يفردوهنا لرتاجم الشيوخ 
وطرق األخذ عنهم، ومنهم من كان يفرد بعض مروياته، أو بعض أسانيده يف صورة 
الرواة اآلخذين عنه، ويكتفي بذلك، وتبقى تلك اإلجازة  التالمذة أو  إجازة ألحد 
أثرًا وحيدًا يدل عىل اهتاممه هبذا اجلانب، وهو أثر وإن كان ضعيفًا، إال أنه يكفي يف 
اإلشارة إىل اهتامم العامل هبذا الفن. ففن اإلسناد هبذا الوصف األخري، يعد من علم 
احلديث روايًة، وهو مقصودنا هنا، فهو يلحق باملحور األول، وإنام أفردناه وأخرناه إىل 
هذا املوضع لتوفر مادته. واإلجازات نوٌع من أنواع طرق التحمل عند أهل احلديث، 
ودرجات التحمل عندهم ثامين درجات، أعالها السامع من لفظ الشيخ، فالتحديث 
من كتابه، فالقراءة عليه، ثم آخرها اإلجازة، وهي تتفرع أيضًا إىل فروع متعددة، كام 

هو مذكور يف كتب مصطلح احلديث.
بينهم  فيام  تبادهلا بني علامء حرضموت  تم  التي  العديد من اإلجازات  وهناك 
وبني وعلامء اهلند، وبالعكس، عثرنا عىل بعض منها، والبعض مل نعثر عليه، واملعول 
عليه هنا إنام هو اإلجازات الكتابية، ال الشفوية. فمنها: »إجازة الفقيه أمحد بن حممد 
باجابر«)1(؛ تأليف عبدالقادر بن شيخ العيدروس )ت 1038هـ/ 1628م(، وهذه 
دها ضمن مؤلفاته يف ترمجته الذاتية يف  اإلجازة أفردْت بالذكر لكون العيدروس عدَّ
»النور السافر«. كام أورَد يف ترمجته للعالمة طاهر بن احلسني األهدل )ت 998هـ/ 
1589م(، وأورد فيها فوائد نفيسًة تتعلق بموضوع إجازته لباجابر، منها هذه القصيدة 
التي نظمها الفقيُه أمحد بن حممد باجابر يطلب اإلجازة من السيد األهدل يف »صحيح 

البخاري«، ويف عموم مروياته، وذلك بعد أن قرأ عليه قطعًة منه:
َمْسـَمعي عـىل  رِّ  الـدُّ َناثـَر  جمَمـِعيـا  يف  األْنَجـاِب  بَحـرضة 

تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]103[.  )1(
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ونْحريــَرُه العــرْصِ  واللوَذعـيوَحافــَظ  اجلهبِــُذ  الفاضــُل 
الـوَرى زاكـي  الطاهـُر  نجـَل احلَســنِي األْرَوع األوَرِعالسـيُد 
ـَمْعنى وَشـاق األنَجَب األملِعياسـَمْع َمقاالً راَق يف اللْفِظ والـ
مستْمِســكًا الزاِئــُر  هبــــِذه اآلَثــــاِر واألْرُبــــِعاجلابــريُّ 
واملْمــِرِعفقـد قـرأ »اجلامــَع« مْستأنِسـًا املْخــرَضِّ  بُسـوِحك 
إَجـازًة تحُلــو عـىل المْســَمعوقْصـُده املعّظـم مـن َفْضلكـم
مْسـنٍَد مــن  ذاَك  لُكــم يف  عـن كلِّ حـرْبٍ مْفصـٍح ِمْصَقـِعبـام 
َعاليــًا ُمْســندًا  رويُتــْم  يَبـِعوَمــا  الدَّ احلافـِظ  اإلَمــام  عـن 
والمْبـــَدِعوَمــا أخْذُتــم عنــه مـن َنْثـِره المْعجـِب  ونْظِمـه 
أْرَفـــِعأبَقــاك ربُّ العــرِش يف نعَمـٍة جانـــٍب  يف  دائَمــــٍة 
َروضـٍة يف  الورَقـاُء  ِت  غنَـّ لْعَلــِعمـا  عــىل  ْعــُد  الرَّ ولعلــَع 

ع، أَجلِّ تالمذته.  فأجابه بإجازٍة بخط العالمة الفقيه عبِداهلل بن حممد املرشِّ
وهذا سند السيد األهدل يف »صحيح البخاري«، أورده العيدروس، وهو سند 

منظوم، وأدرج فيه سنده إىل »َصحيح مسلم« أيضًا، فقال:
ونسـبًة سـامعًا  عـاٍل  مسـنٌد  إىل احلافـظ احلرب البخاريِّ يسـتعديلنـا 
ين شـيخنا عـن العلـويِّ الثْبـت أخـي الرْشـِدفجامُعـه يـروي عن الزَّ
عن املسـند احلجار أمحد ذي السـْعِدعن الَغزويّل وهو ُموَسـى فَتى مْرٍو
عن الـداوودي عن ابـن محُّوَيَة الفْرِدعن ابن الزبيدي عن أيب الوْقت شيِخه
إمام الورى الثبـت البخاري ذي النقدعن املسنِِد احلرب الفربريِّ وهو عن
عن اجلزري شمس اهلدى صالح القصدومسـلم يرويه عـن الزين شـيخنا
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إمام اهلَدى الشـمِس ابن َقـامٍح املْهديعن املتقن العْدِل الشـهايبِّ ذاك عن
أيب الفتح منصور الفراوي عن اجلهديعن الواسطّي إبراهيَم الثْبِت وهو عن
عن ابِن اجللودي اضُمم له اجليَم تستهديعـن الَفـاريس املرتـىَض عبـِد َغافٍر
ُه عن مسـلٍم فاحفظـه إن كنَْت ذا جهدعـن ابن لسـفياَن الفقيـِه الذي روا

كنُت  »وقد  العيدروس:  قال  وباجابر،  العيدروس  بني  اإلجازة  تبادل  تم  كام 
ثم  معي،  تأدبًا  عيلَّ  فامتنع  السنِد،  هبذا  جييزين  أن  اهلل،  رمحه  أمحَد،  الفقيه  من  طلبت 
ففعلُت،  »الصحيح«،  جامع  إىل  بسندي  أجيَزه  أن  مني  وطلَب  احلمد،  وهلل  أجاَزين 
وكتبُت له ذلَك، مع اإلجازة بلبس اخلرَقة، واإلجازة بمصنفايت ومصنفاِت والدي، 

وسائر روايايت«)1(. 
سنُد العالمة العيدروس إىل اإلمام البخاري:

ثم أوَرد السيد عبدالقادر العيدروس سنده إىل »صحيح البخاري« نثرًا، فقال: 
اإلمام  الشيخ  ابن  حسن  ابن  عبداملعطي  ر  املعمَّ املسند  اإلمام  الشيخ  »أخربين 
د الديِن، خامتة العلامء واملسندين،  عبداهلل باكثري، قاَل: أخربين به شيُخ اإلسالم، جمدِّ
أبو حييى، زين الديُن، زكريا بن حممد بن أمحد بن أمحد بن زكريا األنصاري املرصي 
الشافعي، قاَل: أخربنا به حافُظ العرِص، وعالمة الدْهر، أبو الفضل، شهاب الدين، 
أبو  النجم،  به  قاَل: أخربنا  الشافعي،  ثم املرصي  العسقالين  ابن حجر  بن عيل  أمحد 
 ، الُح، أبو عيلٍّ حممٍد، عبُدالرحيم بن عبد الوهاب احلموي املرصي، قاَل: أخربنا به الصَّ
ر، ملحق األحَفاد  حممُد بن حممد الزفتاوي املرصي، قاَل: أخربنا به الشيُخ املسنُِد املعمَّ
اُر، قاَل: أخربنا به أبو  باألجداد، أبو العباِس، شهاب الدين، أمحد بن أيب طالٍب احلجَّ

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ577-575.  )1(
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، قاَل: أخربنا به أبو الوقِت، عبُداألول بُن  احلسِن، عيل بن أيب بكر بن ُروْزَبه القالنيسُّ
 ، ، قاَل: أخربنا به أبو احلسن عبدالرمحن بن املظفر الداووديُّ ْجزيُّ اهلَرويُّ عيسى السِّ
أبو  به  أخربنا  قاَل:   ، الرسخيسُّ محوَيَة  بن  أمحد  بن  عبُداهلل  حممٍد،  أبو  به  أخربنا  قاَل: 
ة، إمام املحدثنَي،  ، قاَل: أخربنا به مؤلُفه احلافُظ احلجَّ عبداهلل، حممد بن يوسف الفربريُّ
، سامعًا عليه مرتنَي، مرًة بفَرْبَر، ومرًة ببخاَرى،  أبو عبداهلل، حممد بُن إسامعيل البخاريُّ

فذكره«)1(.
إجازة السقاف لنظام الدين املدرايس:

يف  السقاف،  الضعيف  حممد  بن  عوض  العالمة  السيد  كتبها  إجازة  وهي 
القايض حسني  ابن  الكبري  أمحد  الدين  نظام  القايض  لتلميذه  اهلندية،  مدراس  مدينة 
املدرايس)2(، مؤرخة يوم االثنني 5 شعبان سنة 1098هـ/ 16 مايو 1687م، وهذا 
نصها: »احلمُدهلل رب العاملني، وصىلَّ اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم. أما بعد؛ 
مِن، وأخَذ عنَّا بالقراءِة والسامِع، عىل الوْجه احلَسن، مُجاًل  فقد حرَض جملَسنا مدًة من الزَّ
ِف،  من علوم التفسري، واحلديِث، والفقه والعربية، وغريها من كُتب األدِب والتصوُّ
ل الكاِمُل، جامع الفواِضُل والفَضائل،  صاحُبنا الشيُخ الفاضل، العامل العامُل، املحصِّ
نظاُم الدين بن القايض حسني، نفَعه اهلل تعاىل بام علَّمه من الِعْلم، ومجَع له خرَيي الدنيا 
واآلخرة، ورزَقه التوفيق واحلْلَم، آمني. فقرأ عيلَّ جانبًا من »اجلامع الصغري« لإلَمام 
السيوطيِّ  حاشَية  من  مجعُته  الذي   ، البيَضاويِّ أحاديِث  ختريج  قرأ  وكذا  يوطي،  السُّ

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ577-575.  )1(
الدين  القايض ريِضَ  القايض حسني لطف اهلل بن  الكبري بن  الدين أمحد  تاما: املولوي نظام  واسمه   )2(
مدار  عبدالوهاب  حفيده  ترمجة  يف  اسمه  ورد  هكذا  أمحد،  القايض  بن  حممود  القايض  بن  مرتىض 
األمراء. ينظر: املدرايس، املولوي واصف، حديقة املرام يف تذكرة العلامء األعالم، )مدراس، اهلند، 

مطبعة مظهر العجائب، 1279هـ/ 1862م(: صـ37.
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ى بـ»إحتاف األخيار بتخريج ما  عىل التْفسري املذُكور، وغرِيه من كُتب احلديث، املسمَّ
يف البيضاوي من األخبار«، وغرَي ذلك من العلوِم الرشعية. وطلَب مني اإلجازَة يف 
ذلك، فأجبُته إىل مطلوبِه، حرصًا عىل اتَصال السند، الذي هو من خواصِّ هذه األمة 

املرُحومة. فأقول: 
أجزُت الشيَخ نظام الديِن املذُكور، أن يروَي عني مجيَع ما جتوُز يل وعنِّي روايُته، 
حيحنِي«، و»املْشكاة«، و»املَصابيح«، و»مصنفات اإلمام السيوطي«، و»الشفا«  من »الصَّ
للقايض عياض، و»املواهب اللدنية«، و»شامئل الرتمذي«، و»احلْصَن احلصني«، وغري 
شاء  ملن  ويرويِه،  ذلَك  يقرُئ  مطلقة،  عاّمة  إجازًة  والفْقه،  احلديِث  كتب  من  ذلك 
ـا أنه أهٌل ذلك. وقد اتَصل سنُد الفقري هبِذه الكتب املذُكورة، بأسانيَد  وكيف شاَء، لـمَّ
خمتلفة، وطرٍق متعددة، منها ما ُذكر يف »إَجازة« شيخنا عيسى املغريب، املذُكورة، ومنها 
و»الوظيفة  النووي«،  و»حزب  البحر«،  »حزب  قراءة  يف  وأجزُته  غرِيها،  يف  ُهو  ما 
وقية«، وسائِر أوراد الصباح واملساِء، مما يف »احلْصن احلصني«ِ، وغرِيه من كتب  الزرُّ
املصنفني،  إىل  املتصل  بالسند  مشاخيهم،  عن  املَشايخ  عن  أخذُته  ما  بموجب  السنة، 
ثم إىل سيِد املْرَسلني ملسو هيلع هللا ىلص. وأوصيه ونْفيَس، وسائر إخواين، بتقوى اهلل ظاهرًا وباطنًا، 
والتدبر،  بالرتتيِل  القرآِن  وقراءِة  اآلداِب،  عىل  واملحافظة  واجلامَعة،  اجلُمعِة  ومالزَمة 
واإلخالِص هلل تعاىل يف األْعامل واألقواِل، يف مجيع األحوال، ومَن اهلل نستمد العون 
والعناية، والتوفيق واهلداية، إنه أرَحُم الرامحني. قاَله وكتبه الفقري إىل اهلل، عوُض  بن 
ر  عيِّف السقاُف، عَفا اهلل عنه ولطَف به، وساحمه وغفر له, آمني. وُحرِّ د بن شيٍخ الضُّ حممَّ
يوَم االثننِي، خامس شعبان، سنة ثامين وتسعنَي بعد األلف، من اهلجرة النبوية، عىل 

صاحبها أفضل الصالة والسالم«. 
املدرايس،  الدين  نظام  الشيخ  ذرية  كانت  اإلجازة:  راس هبذه  ِمدرْ قضاة  اهتامُم 
من أهل العلم، وكانت هلم الصدارة والوجاهة العلمية يف َمْدراس وحيدرآباد، وعنهم 
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انترش سنُد السيد عوض السقاف، فقد أجاز الشيُخ نظاُم الدين أمحد، البنه حممد عبداهلل 
املعروَف بالشهيد، وهو أجاز ابنه نظام الدين أمحد الصغري، وهو أجاز ابنه نارص الدين 
لولديه،  أجاز  ابنه حممد َغوث )ت 1238هـ/ 1822م()1(، وهو  أجاز  حممد، وهو 

عبدالوهاب، وصبغة اهلل.
1285هـــ/  )ت  ــراء،  األم بَمدار  امللقُب  عبدالوهاب،  املولوي  فأما   )1
1868م()2(، فقد أجاز للمولوي عبدالغني خان هبادر، يف ذي القعدة سنة 1283هـ/ 

1867م، كام رأيُته يف »جمموع اإلجازاِت« يف مكتبة متحف ساالرجنگ، بحيدرآباد.
2( وأما املولوي صبغة اهلل، امللقُب بِبْدر الدولة )ت 1280هـ/ 1863م()3(، 
فقد أجاز البنه حممد سعيد )ت 1314هـ/ 1896م()4(، وهو أجاز يف سنة 1303هـ/ 
1885م)5( للشيخ أمحد أبواخلري بن عثامن العطار )ت 1328هـ/ 1909م()6(، وهو 
سنة  مدراس  يف  الوزارة  توىل  1822م،  1238هـ/  سنة  وتويف  1752م،  1166هـ/  سنة  ولد   )1(
1213هـ/1798م، زمن عظيم الدولة بن أمري األمراء بن واالَجاه، وكان أستاذًا له، ثم اعتزهلا، له 

مصنفات عديدة. ينظر: احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ2، صـ1102. 
الوزارة  وويل  الدولة،  خدمة  يف  وخلفه  بوالده،  وخترج  مدراس،  يف  1208هـ/1793م  سنة  ولد   )2(
سنة 1254هـ/ 1838م، وخلعت عليه أرفع األلقاب، ومل يرتك التدريس والتصنيف مع مشاغله 
اخلواطر:  نزهة  الدين،  فخر  بن  عبداحلي  احلسني،  ينظر:  1285هـ/1868م،  سنة  تويف  الرسمية، 

جـ3، صـ1036؛ املدرايس، واصف، حديقة املرام يف تذكرة العلامء األعالم: صـ37.
ولد سنة 1211هـ/ 1796م، أخذ عن أبيه، وتوىل القضاء واإلفتاء بمدراس، تويف سنة 1280هـ/   )3(

1863م. احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ3، صـ992-991.
ولد سنة 1247هـ/ 1831م، قرأ عىل أبيه، وعىل ارتضا عيل خان املدرايس، تويف سنة 1314هـ/   )4(

1896م بحيدرآباد. ينظر: املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ3، صـ1360-1359.
1355هـ/  الدكن،  محاية  مطبعة  )حيدرآباد،  املسرتشدين،  هادي  عبداهلادي،  املولوي  املدرايس،   )5(

1936م(: صـ168.
تويف يف بومباي، وكان مولده بمكة سنة 1277هـ/ 1860م. احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة   )6(

اخلواطر: جـ3، صـ1175؛ الكتاين، عبداحلي بن عبدالكبري، فهرس الفهارس: جـ2، صـ690.
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أجاز للسيد الكتاين )ت 1382هـ/ 1962م()1(، بل رَوى الكتاين عن حممد سعيد 

مبارشًة. 
ومن الكتب املصنفة يف فن اإلجازات واألسانيد:

كتاب »أنموذج الرتقي يف مدارج التلقي«)2(؛ تأليف جعفر الصادق بن مصطفى 
هو  الكتاب  وهذا  الثاين.  بالصادق  الشهري  1729م(،  1142هـ/  )ت  العيدروس 
شيوخه  أسامء  املؤرخني  ذكر  فقده  لوعة  من  خيفف  ومما  مفقود،  وهو  أشياخه،  ثبت 
نرصالدين  وحممد  األجيني،  سعيد  حممد  الشيخ  ومنهم:  ثبته،  يف  هلم  ترجم  الذين 
اجلشتي، والشيخ حممد صديق بن حممد معصوم املجددي الفاروقي، واألمري الشيخ 
النقشبندي، وقد زارهم وأخذ عنهم يف بلداهنم،  حممد إسحاق الشهري بمكرم خان 

فعسى  اهلل أن يسهل العثور عليه.
1222هـــ/  )ت  اجلفري  حممد  بن  شيخ  للعالمة  جليالن  عمالن  ومنها 
1807م(، ومها: »منظومة يف سلسلة إسناد احلسن بن عبداهلل احلداد«)3(، ورشحها: 

تنبيه: جاء يف كتاب »فهرس الفهارس« يف ترمجة الشيخ الوزير بدر الدولة صبغة اهلل بن حممد غوث:   )1(
أربُع  السند  من  سقط  فقط  وخطأ،  وهم  وهذا  حسني،  القايض  بن  الدين  نظام  أبيه  عن  يروي  أنه 
وسائط، هم آباء الشيخ صبغة اهلل، وهم: أبوه املولوي حممد غوث، عن أبيه نارص الدين حممد عن 
أبيه نظام الدين أمحد الصغري عن أبيه حممد عبداهلل الشهيد عن أبيه نظام الدين أمحد الكبري بن القايض 
حسني، إىل آخر النَسب الذي قدمنا ذكره. وذكر السيد عبداحلي أن له »ثبتًا«، روى فيه عن مجلة من 
احلجازيني واهلنود، ونص عبارته: »له ثبٌت؛ ذكره له الشيخ أمحد بن عثامن العطار، وأجازه يل عن 
له  إجازة  ووهبني  الدولة،  بدر  أبيه  املدرايس، عن  اهلاشمي  حممد سعيد خان  املسند  املحدث  ولده 

بخطه«. ينظر: الكتاين، عبداحلي بن عبدالكبري، فهرس الفهارس: جـ1، صـ219.
تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]146[.  )2(
تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]241[.  )3(
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العلوية  الطريقة  مشايخ  لسادات  الغيبية  الوهبية  واألسار  الكسبية  الرباهني  »كنز 
احلسينية الشعيبية«)1(؛ ويف هذه املنظومة ورشحها تراجم رجال سلسلة إسناد شيخه 
احلسن بن عبداهلل احلداد )ت 1188هـ/ 1774م(، وقد توسع املؤلف يف الرتاجم 
توسعًا كبريًا، وفرعه إىل سلسلة اآلباء العلويني، وإىل سلسلة شيوخ اخلرقة من طريق 
بني علوي احلضارمة،  السادة  املقدم، جد  الفقيه  التلمساين، شيخ  مدين شعيب  أيب 

بطريق املراسلة، كام هو معلوم من ترمجته. 
ومنها، للمؤلف السابق أيضًا: »نتيجة أشكال قضايا مسلك جوهر اجلواهرية 
منظومة  عىل  رشح  وهو  القادرية«)2(؛  العيدروسية  الطريقة  مشايخ  سلطان  وبرهان 

أخرى له، رفع فيها إسناده من طريق شيخه السيد حممد بن حامد السقاف.
ومنها: »جمموع وصايا وإجازات«)3(؛ تأليف عبداهلل بن علوي العطاس )ت 
حرضموت  من  ومريديه  لطالبه  اإلجازات  من  عدد  فيها  1915م(،  1334هـ/ 

واهلند، وغريمها.
ومنها: »العقود اللؤلؤية يف األسانيد العلوية«)4(؛ تأليف أيب بكر بن عبدالرمحن 
ابن شهاب الدين )ت 1341هـ/ 1922م(، وهو ثبٌت لطيٌف يف بابه، وضعه مؤلفه 
عىل طريقة مبتكرة، فوضع دوائر ألسامء رجال السند، وجعل لكل دائرة رقاًم خاصًا 
هبا، وفوق كل اسم أرقام دوائر شيوخه، وأسفل كل اسم أرقام دوائر اآلخذين عنه. 
طبع يف اآلستانة بإسطنبول، باهتامم السيد فضل باشا بن علوي موىل الدويلة. أثنى 

تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]233[.  )1(

تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]244[.  )2(
تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]12[.  )3(

تقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]176[.  )4(
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ٌر جمْدَول، عجيٌب يف أسلوبه، غريٌب يف بابه،  عليه العالمة الكتاين، بقوله: »ثبٌت مشجَّ
ِفه إجازًة مكاتبًة، وأرسَل يل منه نسخًة من اهلنِد  وطبُعه يف غايِة النفاسة. أرويه عن مؤلِّ

إىل فاس«)1(.

* * *

الكتاين، عبداحلي بن عبدالكبري، فهرس الفهارس: جـ2، صـ874.  )1(
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الفصل الرابع
إسهاماهتم يف علم الفقه وأصوله

الشافعي  املذهب  نرشهم  اهلند،  يف  احلضارمة  العلامء  إسهامات  أكرب  لعل 
اهلنود، من بالد  الباحثني  فيها، ويف هذا الصدد يقول أحد  التي تواجدوا  املناطق  يف 
املليبار، متحدثًا عن تاريخ املذهب الشافعي يف بالده: »أما ظهور الشافعية يف اهلند فمن 
أسبابه: هجرة العلامء العرب إىل بر اهلند، بعد ظهور اإلسالم فيها. إضافة إىل هجرات 
أو زيارات العلامء من أقطار أخرى شافعية، وأما هجرات العرب فكان أكثرهم من 
اليمن، والسيام احلضارمة منهم، وكذلك من احلجاز. وكان هؤالء املهاجرون يقيمون 
غالبا يف املناطق الساحلية وما جياروها من البالد، ويؤثرون البقاء يف اهلند، وعىل مقدمة 
وحارضهتا  وسواحلها  ُگجرات  والية  أن  كام  وقراها.  مليبار  سواحل  املناطق  تلك 
أمحدآباد قد ترشفت بكثري من هؤالء الوفود العرب، وكذلك تفرَق بعُضهم يف بعض 
املدن األخرى، كمدينة مدراس، وُبمباي، وقاهر فتَّن، وغريها من املدن والقرى. كام 
أن بعض أهل اهلند أيضا قاموا برحالٍت علمية إىل بالد عربية، مثل احلجاز، وذلك كثري 
حيث احلجُّ والعمرُة والزيارة، واليَمن، ومرص، والتقوا بعلامئها الكبار من أعيان الفقه 
الشافعي، واستفادوا منهم، ثم رجعوا إىل اهلند، وهم عىل بصرية علمية. وال خيفى ما 
ملثل هذه الرحالت من أثر يف ترسيخ قواعِد املذهب الشافعي«)1(. ويضيف ذاكرا فضل 
الشيخ عبداهلل بن أسعد اليافعي اليمني ثم املكي )696-768هـ/1296-1366م( 

املليباري، عبدالنصري، تراجم علامء الشافعية يف الديار اهلندية: صـ11-10.  )1(
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يف هذا املجال، فيقول: »كان أثر اإلمام اليافعي يف اهلند كبريًا، ولقيت مؤلفاته املختلفة 
قبوالً واسعًا بني أرجائها، دراسة ورشحا وطباعًة، األمر الذي ساعد عىل انتشار املذهب 
الشافعي يف شتى أنحاء اهلند، وال سيام يف املناطق اجلنوبية. كام أن بعض علامء اهلند قد 

تتلمذ عليه وعىل غريه من علامء العرب«)1(. 
كذلك، ال ننسى الدور الكبري الذي لعبه تالميذ الشيخ أمحد بن حجر اهليتمي 
املكي )ت 974هـ/ 1566م(، وأجلهم الشيخ زين الدين املعربي املليباري، وعنه 
انترش يف بالد اهلند، السيام جنوهبا، فْقُه الشيخ ابن حجر واختياراته يف املذهب الشافعي، 
ومصنفاته. وللمليباري كتاب شهري، هو كتاب »فتح املعني رشح قرة العني«، واملتن 
له أيضًا، فقد انترش هذا الكتاب انتشارًا كبريًا، واعتنى به علامء حرضموت واحلجاز، 
مقررات  ضمن  وحواشيه  الكتاب  يزال  وال  احلوايش)2(،  من  عددًا  عليه  ووضعوا 
الدراسة يف األربطة وحلقات العلم يف حرضموت وخارجها. ومن عجائب األمور، 
أن إحدى أهم احلوايش عىل هذا الكتاب، وهي حاشية »إعانة املستعني يف حل ألفاظ 
الفقيه عيل بن أمحد باصربين احلرضمي )ت 1305هـ/  فتح املعني«، تأليف الشيخ 
املجلد  سوى  منها  يوجد  يكن  ومل  حرضموت،  بالد  يف  مفقودًة  كانت  1887م(، 
األول، ثم كان من حسن التقدير اإلهلي أن تم العثور عليها كاملًة يف مكتبة العالمة 

أمحد الشاليايت يف كريال جنوب اهلند قبل سنوات قليلة.
مدح االتباع وذم التعصب:

واتباع  به،  التمسك  عىل  وحثنا  الشافعي،  املذهب  وجود  عىل  تأكيدنا  يف  إن 
سواد أهل العلم يف تقليد األئمة، ال يعني أننا نحث عىل التعصب األعمى، واجلمود 

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ11.  )1(
احلبيش، عبداهلل حممد، جامع الرشوح واحلوايش: جـ2، صـ1350-1349.  )2(
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الذهني الذي يقتيض تقديم نصوص العلامء عىل نصوص الكتاب والسنة، فهذا األمر 
غري صحيح، ومل يكن حضارمة اهلند عىل هذه الطريقة، بل رصحوا بإنكارها، ونفروا 

الناس عنها. 
قد  1898م(  1316هـ/  )ت  احلداد  طاهر  بن  حممد  الداعية  العالمة  فهذا 
فوجئ عقب دخوله اهلند بوجود تعصب مقيت بني املسلمني يف حيدرآباد، وهو ما مل 
يعهده ومل يعرفه يف بالده حرضموت، فكتب رمحه اهلل نصيحة غالية إلخوانه مسلمي 
حيدرآباد، حيذرهم فيها من التعصب، فقال: »وجدُت يف بالد اهلند مفاضلًة بني األئمة 
إن  مقلََّده وأصحابه، ويذم غرَيه وأصحابه، ولعمري  يمَدُح  أحَدهم  األربعة، فرتى 
سيدي اإلماَم مالك، واإلمام أبا حنيفة، واإلمام الشافعي، واإلمام أمحد، كلهم أمناُء، 
َم منهم املتأخُر، فاحذروا إخواين من الوقيعة يف العلامء،  أولياُء، متحابُّون، يمَدح املتقدِّ
فإن حلومهم مسمومة، وال يرض املالكي لو خرج إىل أحد املذاهب الثالثة، وال احلنفي، 
َخَص من مْذهبه، والتعصب شأن أهل  وال الشافعي، وال احلنبيل، كذلك. ما مل يتتبع الرُّ

األهوية والضاللة«)1(.
وحديثنا يف هذا الفصل ضمن مبحثني:

املبحث األول: إسهامهم يف علم الفروع )األحكام الفقهية(.
املبحث الثاين: إسهامهم يف علم أصول الفقه.

احلداد، عبداهلل بن طاهر، قرة الناظر: جـ2، صـ850.  )1(
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املبحث األول
إسهامهم يف علم الفروع )الفقه(

علم الفقه الفروعي، هو العلم الذي يبحث يف أحكام العبادات واملعامالت، وما 
يصلح األحوال املعيشية الدنيوية للمسلمني، ويعرف اصطالحًا بأنه العلم باألحكام 
الرشعية العملية املكتب من أدلتها التفصيلية، وموضوعه: أفعال املكلف من حيث 
الوجوب والندب، واحلل واحلرمة، وكالصحة والفساد)1(. وقد متخض البحث عن 
واحد وثالثني كتابًا كتابا فقهيا فروعيًا، يمكننا تقسيمها إىل ستة أقسام، وهي: الفقه 
وفقه  والفتاوى،  القضاء،  وفقه  )الفرائض(،  املواريث  وفقه  األنكحة،  وفقه  العام، 

السنة، كالتايل:
أوالً؛ كتب الفقه العام:

الدرسية  الشاملة، سواء منها  الفقهية  الكتب  العام، وهي  الفقه  ونعني بكتب 
التي ألفت لتعليم الصغار، أو التي ألفت يف مسائل من فقه العبادات، ونستشهد هنا 
ببيتي الشيخ عبداملعطي باكثري )ت 989هـ/ 1581م(، التي ضمنها قواعد اإلسالم 

اخلمس، فقاَل:
ــه ــالُم ـــحَّ إس َنصيـْبهــنــيــئــًا ملـــن ص أوىف  يـِن  الدِّ مـن  ونـاَل 
احلبيـْب)2(أقـام الصالة الصـالة وآتـى الزكا وزار  َة وصـام وحـجَّ 

فمن املصنفات الفقهية العامة، كتاب »حلية البنات والبنني فيام حيتاج إليه من أمر 
القنوجي، صديق حسن خان، أبجد العلوم: صـ458.  )1(

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ480.  )2(
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الدين«)1(؛ وكتاب »املطالب السنية يف أهم األعامل الدينية وأعم األعامل السنية«)2(؛ 

للمؤلف كالمها تأليف الشيخ حممد بن عمر بحرق )ت 930هـ/ 1527م(.
ومنها: كتاب »الدر الثمني يف بيان املهم من علوم الدين«)3(؛ تأليف عبدالقادر 
بن شيخ العيدروس )ت 1038هـ/ 1628م(. وهذا الكتاب كان مؤلفه مغتبطا به، 
وذكر أن الناس نسخوا منه يف حياته أكثر من أربعني نسخة، يف داللة عىل إقباهلم عليه. 
ومنها: »املنتقى«)4(؛ تأليف أمحد باشعبان بافضل )ت 1100هـ/ 1688م(، 

وهو خمترص وجيز يف األحكام واملبادئ الفقهية، مع مقدمة يف أصول الدين.
عام  اخلائض  »إجلام  وكتاب:  االستخالف«)5(؛  بأحكام  »اإلسعاف  ومنها: 
أحدثه يف إعادة الظهر من التناقض«)6(؛ وكتاب: »نظم اخلطبة الطاهرية«)7(؛ ثالثتها 
أحكام  يف  منها  األول  1863م(.  1280هـ/  )ت  باذيب  عمر  بن  أمحد  تأليف  من 
إعادة اجلمعة ظهرًا،  الفريضة، والثاين يف مسألة  املأمومني يف  استخالف اإلمام أحد 
إذا فقَدْت اجلمعة شيئًا من رشوط صحتها، وأما »النظم« فقد كان مقررًا عىل بعض 

طالب الكتاتيب يف حرضموت يف القرن املايض.
إبراهيم  تأليف  من  كالمها  االنتباه«)9(؛  و»نَِعُم  اإلخــوان«)8(؛  »حتفة  ومنها: 

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]47[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]72[.  )2(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]115[.  )3(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]160[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]4[.  )5(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]2[.  )6(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]3[.  )7(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]155[.  )8(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]156[.  )9(



322
باعكظة )ت 1282هـ/ 1865م(، املتوىف يف بومباي. ومنها: »ضوابط شافعية«)1(، 
ربع  يف  منظومة  وهي  1867م(  1284هـ/  )ت  العمودي  بارقبة  عبدالقادر  تأليف 
العبادات عىل مذهب الشافعي، بلغة األردو، كام سبق يف التعريف هبا. ومنها: »هداية 
بن  حممد  تأليف  العام«)2(؛  الطريق  عىل  اإلسالم  أركان  معاين  بعض  رشح  إىل  األنام 

طاهر احلداد )ت 1316هـ/1898م(. ألفها يف حيدرآباد سنة 1312هـ/ 1894م.
ومنها: »أساس اإلسالم لبيان األحكام«)3(؛ و»عقد الفرائد من نصوص العلامء 
األماجد«)4(؛ كالمها من تأليف فضل باشا بن علوي موىل الدويلة )ت 1318هـ/ 

1900م(،والثاين ألفه يف مكة املكرمة سنة 1283هـ/ 1866م، ملا ظهر التربُّج.
ومنها: »منظومة يف احلجاب«)5(؛ نظم أيب بكر بن عبدالرمحن ابن شهاب الدين 
يف  الدويلة  موىل  باشا  فضل  شيخه  لطلب  تلبية  نظمها  1922م(،  1341هـ/  )ت 

إسطنبول.
ومنها: »الدر الثمني يف أصول الرشيعة وفروع الدين فيام جيب عينًا عىل كل من 
املكلفني«)6(؛ تأليف سامل بن صالح باحطاب )ت 1350هـ/ 1931م(، عىل طريقة 
»الفتح  بعنوان  األردية،  اللغة  إىل  السابق  الكتاب  ترمجة  ومنها:  واجلواب.  السؤال 
املبني ترمجة الدر الثمني«)7(؛ ترمجه ابن املؤلف الشيخ صالح باحطاب )ت1374هـ/ 

1956م(.

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]163[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]165[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]238[.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]252[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]179[.  )5(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]186[.  )6(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]200[.  )7(
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عبدالرمحن  بن  أمحد  تأليف  النجا«)1(؛  سفينة  ترمجة  اهلدى  »نجوم  ومنها: 
بارشاحيل )حي سنة 1350هـ/ 1931م(، وهو ترمجة ملعاين متن »سفينة النجا« من 
العربية إىل األردية، عىل طريقة السؤال واجلواب. ومنها: »كتاب يف الفقه«)2(؛ تأليف 

عمر بن أمحد بافقيه )ت 1355هـ/ 1936م(، مفقود. وهو بلغة التاميل. 
ومنها: »ترمجة كتاب »إعانة املبتدين« يف الفقه الشافعي«)3(؛ تأليف عبدالرحيم 
تأليف  املبتدين«  »إعانة  لكتاب  ترمجة  2004م(،وهو  )1424هـ/  بانعيم  سامل  ابن 

عبداهلل بن عمر بامجاح العمودي )ت 1354هـ/ 1935م(.
ثانيًا؛ كتب فقه األنحكة:

وهو فرع من أحكام فقه العبادات، وإنام أفرد بالتأليف للحاجة إليه. ومن أهم 
ما ألفوه يف فقه األنكحة: »ضياء اإلصباح يف رشح العدة والسالح«)4(؛ تأليف حممد 
بن عمر بحرق )ت 930هـ/ 1523م(، وهو رشٌح عىل كتاب »العدة والسالح يف 
1497م(.  903هـ/  )ت  العدين  بافضل  أمحد  بن  حممد  تأليف  النكاح«  أحكام 
باعكظة  عبدالقادر  تأليف  واإلنفاق«)5(؛  النكاح  أحكام  يف  املشتاق  »حتفة  ومنها: 

)ت1308هـ/ 1890م(. 
ثالثًا؛ كتب فقه املواريث )الفرائض(:

والفرائض علم بقواعد تعرف هبا كيفية رصف الرتكة إىل الوارث بعد معرفته، 

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]191[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]276[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]219[.  )3(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]60[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]157[.  )5(
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حيث  من  احلساب  علم  يتبع  أنه  كام  العلم«)1(،  ُف  »نِصرْ بأنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وصفه  وقد 
يف  »دوائر  كتاب  فمنها:  عنها)2(.  يتفرع  وما  الفروض  حساب  وطريقة  موضوعه 
علم الفرائض«)3(؛ و: كتاب »النفحة الفيضية يف املسائل الفرضية«)4(؛ تأليف جعفر 

الصادق )األول( العيدروس )ت 1064هـ/ 1654م(. 
كتاب  و:  الفرائض«)5(؛  أحكام  تعلم  إىل  الناهض  »ذريعة  منظومة  ومنها: 
»فتوحات الباعث برشح »تقرير املباحث يف أحكام إرث الوارث«)6(؛ كالمها أليب بكر 
ابن عبدالرمحن ابن شهاب الدين )ت 1341هـ/ 1922م(، وقد اشتهر أن »الذريعة« 
نظمت يف ليلة واحدة، وعليها رشح لعامل يامين اسمه عيل بن قاسم العبايس، تويف سنة 
1300هـ/ 1885م، يف بلدة كويالندي بمليبار )كريال حاليًا(. والثاين رشح عىل متن 

»تقرير املباحث« تأليف شيخه حممد بن عبداهلل باسودان )ت 1281هـ/ 1863م(.
رابعًا؛ كتب فقه الدعاوى:

إثبات حق عىل الغري)7(،  الدعاوى مجع دعوى، وهي قول يطلب به اإلنسان 

القنوجي، صديق حسن خان، أبجد العلوم: صـ455-456. واحلديث أخرجه ابن ماَجْه من رواية   )1(
، حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي،  أيب هريرة، ينظر: ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماَجهرْ

)بريوت، دار الفكر، د.ت(: كتاب الفرائض، جـ2، صـ908، حديث رقم 2719.
القنوجي، صديق حسن خان، املصدر السابق: صـ373.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]142[.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]145[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]172[.  )5(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]177[.  )6(
املناوي، حممد عبدالرؤوف، التوقيف عىل مهامت التعاريف، حتقيق حممد رضوان الداية، )دمشق، دار   )7(

الفكر، 1410هـ/ 1990م(: صـ338.
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وهي من فروع باب القضاء)1(. فمام ألفوه فيه: »النبذة املقررة يف الدعوى املحررة«)2(؛ 
نت  تضمَّ لطيفة  رسالة  وهي  )ت 930هـ/ 1527م(.  بحرق  عمر  بن  حممد  تأليف 
أمام  عليه  املدعى  عىل  عي  املدَّ برفعها  يقوم  التي  الدعاَوى  لُصَور  الرشعيَّة  الصيَغ 
القايض. أوجزها املؤلف ومجعها يف هذه الرسالة تسهياًل للطالبني، وعليها تعليقات 

لبعض علامء حرضموت املتأخرين.
خامسًا؛ كتب فقه السنة:

األبواب  وفق  املرتبة  النبوية،  األحاديث  ترشح  التي  الكتب  تلك  به  واملراد 
الفقهية، ولكن ال عىل وفق مذهب من املذاهب املعروفة املتبوعة، بل باألخذ بظواهر 
أو  الشارح  لدى  الدليل  صحة  بمقتىض  األقوال  بعض  ترجيح  أو  غالبًا،  األحاديث 
املؤلف، فمام ألفوه يف الباب: »مصادر األحكام الرشعية«)3(، تأليف صالح بن غالب 
القعيطي )ت 1375هـ/ 1956م(، سلطان حرضموت، طبع مرتني، وهو تلخيص 
للسلطان  احلامل  وكان  الشوكاين،  عيل  بن  حممد  للقايض  األوطار«  »نيل  لكتاب 
القعيطي عىل تأليف هذا الكتاب، وخروجه عن مألوف علامء حرضموت من التقيد 
باملذهب الشافعي، أنه كان مياالً إىل التجديد والتحديث يف وسائل ومناهج التعليم، 
وكان ينعى عىل علامء حرضموت مجودهم عىل املذهب وعدم التطلع إىل ما سواه، مما 

حدا به أن يضع هذا الكتاب.
سادسًا؛ كتب الفتاوى:

عن  الصادرة  األحكام  فيه  تروى  علم  وهو  الفقه،  علم  فروع  من  اإلفتاء 

القنوجي، صديق حسن خان، أبجد العلوم: صـ476.  )1(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]82[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]209[.  )3(
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ومما  بعدهم)1(.  ممن  القارصين  عىل  األمر  ليسهل  اجلزئية،  الواقعات  يف  الفقهاء 
ألفوه يف الباب: »فتاوى«)2(، تأليف حممد بن عمر بحرق )ت 930هـ/ 1523م(. 
أفتى هبا شيخ بن حممد  و: »تأييد فتوى األهدل يف معنى اإلنصات يوم اجلمعة«)3(؛ 
اجلفري )ت 1222هـ/ 1807م(. و: »رسالة يف مسألة رضب الدفوف وقت الذكر 
1915م(.  1334هـ/  )ت  العطاس  علوي  بن  عبداهلل  تأليف  االجتامع«)4(؛  مع 
العربية  باللغتني  1931م(،  1350هـ/  )ت  باحطاب  سامل  تأليف  و»فتاوى«)5(، 
تأليف  الثواب لألموات«)7(؛ كالمها  واألردية. و: »فتاوى«)6(، و: »رسالة يف إهداء 
صالح بن سامل باحطاب )ت 1374هـ/ 1954م(، وفتاواه مثل فتاوى أبيه، باللغتني 

العربية واألردية.

املبحث الثاين
إسهامهم يف علم أصول الفقه

علم أصول الفقه، هو العلم الذي يبحث يف أصول األحكام وطريقة استنباطها 
النقلية  من مصادرها اإلمجالية، وهو من أجل العلوم، العتامده عىل كثري من العلوم 
الرشعية،  العلوم  العربة، وبعضها من  مبادئه مأخوذٌة من  فبعض  والعقلية، وآالهتا، 
)ت  خلدون  ابن  قال  وغريها)8(.  واملنطق،  واحلديث،  والتفسري،  الكالم،  كأصول 

القنوجي، صديق حسن خان، أبجد العلوم: صـ455-454.  )1(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]65[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]226[.  )3(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]7[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]189[.  )5(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]199[.  )6(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]195[.  )7(
القنوجي، صديق حسن خان، أبجد العلوم: صـ279-278.  )8(
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808هـ/ 1405م(: »اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الرشعية وأجلها قدرا 
وأكثرها فائدة وهو النظر يف األدلة الرشعية من حيث تؤخذ منها األحكام والتآليف 
فمن  له«)1(.  املبنية  السنة  ثم  القرآن  هو  الذي  الكتاب  هي  الرشعية  األدلة  وأصول 
مؤلفاته يف األصول: »الرتياق النافع بإيضاح وتكميل مجع اجلوامع«)2(؛ تأليف أيب بكر 
بن عبدالرمحن ابن شهاب الدين )ت 1341هـ/ 1922م(، وهو مطبوع يف جزأين. 
بن عيل  الوهاب  عبد  الدين  تاج  تأليف  اجلوامع«  صنفه يف حيدرآباد. وكتاب »مجع 
ابن شهاب هذا مفيٌد، وكان  الشافعي )ت 771هـ/ 1369م()3(. وكتاب  السبكي 
ابن شهاب يف هذا العلم وغريه من العلوم العقلية كام وصفه تلميذه السقاف »نقطة 

بيكارها، وله فيها الرتبة التي ال سبيل إىل إنكارها«)4(.
بأحاديث  التعبد  وجوب  »مبحث  كتاب  و:  الفقه«)5(؛  »أصول  كتاب  ومنها: 
1375هـ/  )ت  القعيطي  غالب  بن  صالح  السلطان  تأليف  كالمها  ــاد«)6(؛  اآلح
آراء  إىل  فيها  مال  لطيفة،  رسالة  والثاين  يكتمل،  مل  ناقص  منهام  األول  1956م(، 
الدين األفغاين وتلميذه حممد عبده املرصي، فقد  العقالنيني أصحاب مدرسة مجال 
كان يميل إىل أفكارهم كام يعلم من تتبع مؤلفاته، العتامده عىل كتب اخلرضي وأمحد 
أمني، وهم من مدرسة األفغاين كام هو معلوم، فمن غرائبه: إنكاره بعض األحاديث 

النبوية، كحديث سجود الشمس وغريها.

1867م(:  1284هـ/  )القاهرة،  واخلرب،  املبتدأ  وديوان  العرب  حممد،  بن  عبدالرمحن  خلدون،  ابن   )1(
جـ1، صـ452.

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]170[.  )2(
حاجي خليفة، مصطفى بن عبداهلل، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: جـ1، صـ595.  )3(

السقاف، عبدالرمحن بن عبيداهلل، إدام القوت: صـ858.  )4(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]204[.  )5(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]208[.  )6(
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الفصل اخلامس
إسهامهم يف باب التزكية واألخالق والتصوف

آيات كثرية، منها قوله تعاىل: ﴿ٺ ٺ  الكريم يف  القرآن  التزكية يف  ورد لفظ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ    ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ ]اجلمعة: 
التطهر من األرجاس واألدناس احلسية  التزكية:  2[، واتفق املفرسون عىل أن معنى 
واملعنوية)1(، كام ُفرسِّ اإلحساُن الوارد يف حديث جربيل الشهري، الذي أخرجه مسلم 
يف »صحيحه«، وهو قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه 
يقال  واإلحسان  التزكية  هل  ولكن،  والعمل.  القول  يف  اإلخالص  بأنه:  يراك«)2(، 
1352هـ/  )ت  الكشمريي  شاه  أنور  حممد  املحدث  العالمة  جييب  التصوف؟  هلام 
1031م( شيخ أهل احلديث يف اهلند، فيقول يف معرض رشحه هلذا احلديث: »واعلم 
أن لفَظ اإلحساِن شامٌل جلميِع أنواع الرب من األذكار من األذكار، واألشغال وغريها. 
واألذكاُر تقاُل لألوراد املسنونة، وما ذكرُه املشايخ من الرضبات والكيفيات يقال هلا: 
األشغال. والنسبة يف اصطالحهم: ربٌط خاٌص، ِسَوى ربِط اخلالقية واملخلوقية، فمن 

حصل له ربٌط سوى الربط العام يقال له: صاحُب النِّْسبة.

البيان يف تأويل القرآن، حتقيق أمحد حممد شاكر، )بريوت، مؤسسة  جامع  الطربي، حممد بن جرير،   )1(
الرسالة، 1420هـ/ 2000م(: جـ 6، صـ528.

النيسابوري، مسلم بن احلجاج القشريي، صحيح مسلم: كتاب اإليامن، باب بيان اإلسالم واإليامن،   )2(
جـ1، صـ36، احلديث رقم 1.
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واجلْشتِية،  والَقاِدِرية،  ْهَروْرِدّية،  السُّ أربعة:  التصوف  يف  املشهورة  والطرق 
والنَّْقشَبنِْدية، والسلسلة السهروردية قد تسلسلت يف أجدادنا من عرشٍة متصلٍة ثم ما 
ى  ي رشيعًة. والتخلُُّق هبا ُيسمَّ نقل إلينا من األوامر والنواهي، والوعد والوعيد ُسمِّ
طريقًة، وحينئٍذ تنَصبُِغ األعامل بصبغ اإليامن كام كان يف السلف. أما اليوم فعلٌم بال 
الفوُز  ثم  يلعنُُه«.  للقرآن والقرآُن  تاٍل  عمل، وإيامٌن بال تصديق من اجلوارح، »ربَّ 
الطريقَة  أن  ى حقيقًة. ومن ههنا ظهر  ُيسمَّ األعىل  باملأرب  والنيُل  األسنى،  باملقصد 

.)1(» والرشيعَة ال تتغايران كام زعمه العوامِّ
فكالم العالمة الكشمريي يفيد أن الطريقة هي التخلق بأخالق الرشيعة، وهذا 
هو التصوف الصحيح الصادق، ال كام يذهب إليه العوام والزنادقة من التحلل من 
الصايف،  التصوف  إىل تشويه  أدى  الذي  األمر  إىل ذلك،  التصوف وما  الدين بحجة 
وخلطه بأفكار املنحرفني عن الدين. فإذًا التزكية والتصوف هلام نفُس األْصل الديني، 
ُف يف بعض مراحله طابعًا  واجلْذر الفكري، اللذين انبثَقا عنه، ثم بعد ذلك اختذ التصوُّ
رين إىل َعْزله  خني والُكتَّاب واملفكِّ فلسفيًا، وأسلوبًا رياضيًا روحيًا، وهو ما حَدا باملؤرِّ

ه طقوسًا دخيلًة عىل اإلسالِم.  بعيدًا عن أصله اإلسالمي، وعدِّ
وحول تعريف التصوف كعلٍم، وتطوره، وكيفية نشأة الطرق الصوفية، يقول 
فيلسوف اإلسالم عبدالرمحن ابن خلدون احلرضمي، رمحه اهلل: »هذا العلُم من العلوم 
األمة  سلف  عند  تزل  مل  القوم  هؤالء  طريقة  أن  وأْصُله:  امللة،  يف  احلادثة  الرشعية 
وكبارها من الصحابة والتابعني ومن بعدهم، طريقة احلق واهلداية، وأصلها العكوف 
الدنيا وزينتها، والزهد  تعاىل واإلعراض عن زخرف  اهلل  إىل  العبادة واالنقطاع  عىل 
فيام يقبل عليه اجلمهور من لذة ومال وجاه، واالنفراد عن اخللق يف اخللوة للعبادة، 

الكتب  إحياء  دار  )بريوت،  البخاري،  صحيح  رشح  الباري  فيض  شاه،  أنور  حممد  الكشمريي،   )1(
العربية، 1425هـ/ 2005م(: جـ1، صـ217.



331
الثاين  القرن  يف  الدنيا  عىل  اإلقبال  فشا  فلام  والسلف.  الصحابة  يف  عامًا  ذلك  وكان 
وما بعده، وجنح الناس إىل خمالطة الدنيا، اختص املقبلون عىل العبادة باسم الصوفية 

واملتصوفة«)1(.
ويف هذا الفصل سنتناول مؤلفاِت حضارمة اهلند يف هذا املوضوع، فهم مكثرون 
والعرفان،  السلوك  يف  واملصنفات  العامة،  اآلداب  يشمل:  وذلك  فيه،  التأليف  من 
يف  واملصنفات  واألذكار،  األوراد  يف  واملصنفات  الصوفية،  الطرائق  يف  واملصنفات 
بياهُنا وتفصيُل  فروٍع، هذا  فهذه ستُة  الفضائل،  األدبيات واألذواق، واملصنفات يف 

ما ألف فيها:
أوالً؛ مصنفاهتم يف اآلداب العامة:

فمنها: »احلجة الشاهدة حلقوق الوالدة«)2(؛ تأليف عبداهلل بن جعفر مدهر )ت 
1153هـ/ 1745م(، يف بر الوالدين. ومنها: »نظم اخلطبة الطاهرية«)3(؛ نظم أمحد بن 

عمر باذيب )ت 1280هـ/ 1863م(. 
ومنها: »بوارق الفطانة لتقوية البطانة«)4(؛ يف آداب الصحبة.و: »حتفة األخيار 
عن ركوب العار«)5(؛ يف التحذير من أخطار املدنية احلديثة، واملوجة الغربية التي تدعو 
»حلل  و:  الصواب«)6(؛  طريق  إىل  الدواب  »تسليك  و:  والسفور.  التربج  إىل  املرأة 
و:  املسلمة.  للمرأة  احلجاب  وجوب  عىل  التأكيد  يف  اإلنسان«)7(؛  لتزيني  اإلحسان 

ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد، تاريخ العرب: جـ1، صـ467.  )1(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]23[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]3[.  )3(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]249[.  )4(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]250[.  )5(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]251[.  )6(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]253[.  )7(
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»الدر الثمني للعاقل الذكي الفطني«)1(؛ و: »السلم العايل إلدراك الغايل«)2(، يف إرشاد 
املسلمني إىل حكمة الدين.الستة العناوين السابقة، مجيعها من مؤلفات العالمة فضل 
باشا موىل الدويلة )ت 1318هـ/ 190م(، وضعها يف أواخر حكم الدولة العثامنية، 
بعُضها يف مكة، وبعضها يف إسطنبول، مما يعطي مؤرشًا عىل تفاعله مع أحداث عرصه. 
فيها  مجع  1931م(،  1350هـ/  )ت  باحطاب  سامل  تأليف  »الوصية«)3(؛  ومنها: 
السعادة«)4(؛  سبيل  العلامء واألدباء. و: »]196[  القرآن والسنة وكالم  الوَصايا من 

تأليف ابنه صالح باحطاب )ت 1374هـ/ 1954م(.
ثانيًا؛ مصنفاهتم يف علم التصوف والعرفان:

التفريق  السيد عبداحلي احلسني يف  اهلند ومؤرخها  اعتمدت عىل عالمة  وقد 
ا. فمن مؤلفات حضارمة  بني كتب السلوك، وكتب احلقائق والعرفان)5(، وهلم جرَّ
اهلند: »ترتيب السلوك إىل ملك امللوك«)6(؛ و: »العروة الوثيقة يف اجلمع بني الرشيعة 
واحلقيقة«)7(؛ و: »احلديقة األنيقة رشح العروة الوثيقة«)8(؛ وهو كتاب مبارك، له نسخ 
خطية كثرية منترشة يف العامل اإلسالمي، وكان علامء حرضموت هيتمون بقراءته. و: 
»متعة األسامع بأحكام السامع املخترص من اإلمتاع«)9(؛ يف حكم السامع عند الصوفية. 

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]254[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]257[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]190[.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]196[.  )4(
احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، معارف العوارف: صـ193، 197.  )5(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]40[.  )6(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]61[.  )7(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]45[.  )8(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]71[.  )9(
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األربعة العنـاوين السابقـة، مجيعهـا مـن تـأليف حممد بن عمر بحـرق )ت930هـ/ 
من  اإلدفوي،  الدين  لكامل  »اإلمتاع«  كتاب  من  األخري خلصه  والكتاب  1523م(، 

علامء مرص، يف القرن السابع اهلجري.
ِف بحديث اإلساء:  فائدة 1( استدالل الشيخ بحرق عىل الَكشرْ

الكرامات  بقضايا  تتعلق  بحرق،  حممد  الشيخ  العالمة  فوائد  لطائف  من 
قصة  عن  كالمه  أثناء  املحمدية،  األمة  هذه  صاحلي  لبعض  تظهر  التي  والكُشوفات 
أنظر،  وأنا  األقىص  ِجد  باملسرْ »فجيَء  أمحد:  لإلمام  رواية  ويف  »فائَدٌة؛  قال:  اإلرساء، 
حتى ُوِضَع عند دار عقيل، فنَعتُُّه وأنا أنُظر إليه«. قال العلامء: وهذا أبَلُغ من كْشِف 
بلقيس لسليامَن يف  نظرُي إحَضار عرش  املقدس، ألنه  التي بني احلرم وبيت  احلُجِب 
يصرَي  حتى  أجزاُؤها،  تنقبَض  بأن  األرض،  انزواِء  بطريق  وذلك  قلُت:  عنٍي.  طرفة 
املوضع الذي فيه بيت املقدس بمكة، ومن ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ُزِوَيترْ يل األرُض«، واهلل 
أعلم. ومنه: أين قلُت لبعض أْصَحابنا: بلَغني أنك تصيلِّ أي فرٍض شْئَت مجاعًة بَحرم 
ِد أن خيطر ذلك ببايل رصُت جتاه الكعبة، ثم إذا  ة، فعىل أي كيفيٍة هذا؟ فقال: بمَجرَّ مكَّ

خَطر ببايل الَعوُد، رِصُت بَمكاين بَحرْضموت!«)1(.
فائدة 2( الشيخ بحرق حيذر من الفلسفة اإلرشاقية:

الشيخ بحرق وغالب علامء حرضموت، كانوا وال زالوا حيذرون من التصوف 
ابن عريب وأصحاُب مدَرسته، وهلم يف ذلك أقوال  به الشيخ  الفلسفي، الذي عرف 
كثرية، منها ما رواه الشيخ بحرق عن شيخه أيب بكر العدين العيدروس من قوله: »ال 
بيدي جزًء من  أنه رأى  انتهرين إال مرة واحدًة، بسبب  أن والدي رضَبني وال  أذكر 
كتاب »الفتوحات املكية« البن عريب، فغضب غضبًا شديدًا فهجرهتا من يومئذ قال، 

بحرق، حممد بن عمر، حدائق األنوار: صـ228.  )1(
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وكان والدي ينَهى عن مطالعِة كتايَب »الفتوحات« و»الفصوص« البن عريب، ويأمر 
إن  ويقول:  العارفنَي،  باهلل  العلامِء  األولياء  أكابر  من  أنه  وباعتقاِد  فيه،  الظن  بحسن 
كتبه اشتَملت عىل حقائق ال يدرُكها إال أرباُب النهاياِت، وَترضُّ بأرباب البدايات«. 
املشايخ  من  مجاعة  عليها  وأدركت  العقيدة  هذه  عىل  أيضًا  »وأنا  بحرق:  الشيخ  قال 
املقتدى هبم«)1(، وهذه العقيدُة التي أوَضَحها العيدروس وبحَرُق، هي مقتىض كالم 

السيوطي، يف ابن عَريب، إذ قاَل باعتقاد واليتِه، وحتريم النظر يف كتبه)2(.
ومن مؤلفاهتم يف التزكية والتصوف أيضًا:

)ت  العيدروس  عبداهلل  بن  حممد  تأليف  املقربني«)3(؛  علوم  أسار  »إيضاح 
1719م(،  1132هـ/  )ت  احلداد  عبداهلل  اإلمام  عليه  أثنى  1620م(،  1030هـ/ 
إىل  الحتاَج  فقط  اْسَمه  يرشَح  أن  أحٌد  أراد  ولو  املنُخول،  التصّوُف  »هو  بقوله: 

جملدات!«)4(. 
ومنها: »تعريف األحياء بفضائل اإلحياء«)5(؛ يف الثناء عىل »إحياء علوم الدين« 
»احلوايش  و:  األولياء«)6(؛  وإمدادات  األحياء  »جواهر  و:  الغزايل،  اإلسالم  حلجة 
يف  »قصيدة  و:  األرواح«)8(؛  وراح  الراح  »روح  و:  الوثيقة«)7(؛  العروة  عىل  الرشيقة 

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ345.  )1(
املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ345.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]97[.  )3(
العيدروس،  شيخ  بن  عبدالباري  ومواعظ  كالم  جمموع  شيخ،  بن  عبدالباري  العيدروس،  ينظر:   )4(

)نسخة مصورة من حمفوظات مركز النور للدراسات، تريم، حرضموت(: صـ87.
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]107[.  )5(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]111[.  )6(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]113[.  )7(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]118[.  )8(
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اجلامعة«)2(؛  والرسالة  النافعة  »املقالة  و:  ورشحها«)1(؛  لآلخرة  واالستعداد  التقوى 

مجيعها من تأليف عبدالقادر بن شيخ العيدروس )ت 1038هـ/ 1628م(
الشيخ أمحد باشعبان بافضل نزيل بلگام واملسائل الصوفية:

أن  1688م(،  1100هـ/  )ت  بافضل  باشعبان  أمحد  الشيخ  ترمجة  يف  تقدم 
له مسائل استفتى عنها شيخه اإلمام احلداد)3(؛ بلغ عددها ثالثة عرش مسألة، وهي 

مسائل متنوعة، جلها متعلق بالتصوف والعرفان، فناسَب ذكر بعضها هنا، فمنها:
من  يفهم  ما  آخر  إىل  الشهادة؟  وعامَل  الغيب  عامَل  بني  الفرِق  عن  مسألة:   ]1[

اجلواب.
اخلمِس،  باحلواسِّ  ُيدَرك  أن  شأنه  من  ما  الشهادة  »عامَل  بقوله:  احلداد  أجاب 
وعامَل الغيِب ما وراَء ذلك من أمر اهلل تعاىل، الذي تقبله العقوُل السليمة، وتؤِمُن به 
القلوُب املوِقنة، ويَرى منه أنبياء اهلل تعاىل وأولياؤه بأبَصار البصائر ما يشاُء اهلل تعاىل. 
عامل  أطوار  من  طوٌر  الالهوت:  فعامل  واجلربوت؛  والناُسوت،  الالهوت،  عامل  وأما 
فة. وَعامل الناُسوت: طور يقابله، تظهر  الغيب، تظَهر فيه األمور اإلهلية املحضة الرصِّ
فيه األمور اإلنسانية اللطيفة الروحانية. وَعامل اجلرُبوت: طوٌر من عامل الغيب، تظهر 
فيه من األمور اإلهلية ما يدل عىل حقائق القهر وشدة البطش، ورسعة االنتقام، وهناية 

العز واالستغناء، وما يناسب ذلك«)4(. 
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]129[.  )1(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]131[.  )2(

تلك املسائل مجعها من مكاتبات اإلمام احلداد، تلميذه العالمة أمحد بن زين احلبيش )ت 1144هـ/   )3(
1731م( يف كتابه »النفائس العلوية يف املسائل الصوفية«، كام أدرجها الشيخ حممد بن عوض بافضل 
الصوفية: صـ100-110؛  املسائل  العلوية يف  النفائس  احلداد،  ينظر:  األهل«.  ترمجته يف »صلة  يف 

بافضل، صلة األهل: صـ،249-244.
احلداد، عبداهلل بن علوي، املصدر السابق: صـ109.  )4(
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]2[ مسألة أخرى: عن الغيبة مل كانت أشدَّ من ثالثنَي زنيًة يف اإلْسالم)1(، مع 

أهنم مل يعدوها من الكبائر مطلقًا كالزنا؟.
فأجابه شيخه احلداد بقوله: »إنه ليس شدة الغيبة عىل الزنا من حيث األمر الظاهر، 
الذي هو فحش الزنا وما يؤدي إليه من اختالط األنساب وغريه من املفاسد، بل هو 
البهائم. والباعث  الزنا جمرد الشهوة، وذلك من أوصاف  الباعث عىل  من حيث أن 
عىل الغيبة وهتك أعراض املسلمني، خبث يف القلب، وغل وغش عىل ذلك املسلم، 
وذلك من أوصاف الشياطني، وهو أشد وأقبح من أوصاف البهائم إىل الثالثني ضعفًا، 
كام ورد يف اخلرب إن صح إسناده. وقد ورد أيضًا: »الغيبة أشد من الزنا«، من غري ذكر 
ة الغيبة عىل الزنا من حيث تعلقها بحقوق اخللق معنى ظاهر ال خيفى،  عدد. ويف شدَّ
وقد ورد يف بعض اآلثار: »إن الفلَس الواحد من مظامل العباد يؤخذ فيه سبعامئة صالة 
مقبولة«، وظلم العباد هو الظلم الذي ال يرتك. وأما الّزنية، فأحسبها بكرْسِ الزاي،... 
ومل حيرُض لدينا يشء من كتب اللغة يف هذا الوقت حتى نراجعه، فانظروه يف »النهاية« 
البن األثري، أو »القاموس«، إن كانا أو أحدمها لديكم، ويصلكم بيان ذلك فيام بعد، 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم«)2(.
ومن مؤلفاهتم يف التصوف والعرفان، أيضًا:

الصادق  جعفر  تأليف  األولياء«)3(؛  »سفينة  بتعريب  األصفياء  »حتفة  كتاب 
العيدروس )ت 1064هـ/ 1653م(. وهو تعريٌب  العابدين  )األول( بن عيل زين 
لكتاب »سفينة األولياء« تأليف األمري املغويل داراِشُكوه )ت 1070هـ/ 1659م(، 
كتب  أمهات  يف  الصحيحة  واألحاديث  األخبار  يف  ورد  والذي  ضعيفة،  آثار  يف  ورد  الوعيد  هذا   )1(

احلديث، أن ذلك الوعيد ورد يف حق آكل الربا، أعاذنا اهلل من هذا وذاك.
احلداد، عبداهلل بن علوي، النفائس العلوية: صـ101-100.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]139[.  )3(
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وقد وهم بعُضهم فقال إن »حتفة األصفياء« ُترِجَم خدمًة لبالط ويلِّ عْهد أمحدنكر، 
العيدروس  جعفر  السيد  املرتَجُم  نعم؛  صحيح.  غري  وهذا  احلبيش!)1(،  عنرَب  امللك 
املذكور كان قد عاش مدًة يف كنف امللك عنرب يف أمحدنگر، ولكن عنرب مل يكن وصيًا أو 
ح  ويلَّ عهٍد ألَحد، بل انفَصل بُحْكم أمحدنگر عن سلطة أْسياده ملوِك بيجاپور، كام رصَّ
ح يف »نزهة اخلواطر«  به املؤرخون. ثم إن مؤرخ اهلند، السيد عبداحلي احلسني رصَّ
ى لرتمجة »سفينة  نقال عن »احلديقة األمحدية« باللغة الفارسية: أن العيدروس إنام تصدَّ

األولياء« بأمٍر من مصنفها داراِشُكوه)2(. 
األمري داراشكوه وأفكاره الدينية: 

كان السلطان شاهجهان )ت 1074هـ/ 1664م( شديد احلب والتعلق بابنه 
األمري داراشكوه، فنصبه وليًا لعهد اململكة، وألقى إليه زمام احلكم يف مرض موته، 
حلربه،  فساروا  عليه،  سخطوا  إخوته  ولكن  إقبال(،  بلند  )شاه  لقب  عليه  وأضفى 
وطارده أخوه عاملگري إىل أن ألقي القبض عليه وقتله يوم اجلمعة غرة حمرم احلرام سنة 

1070هـ/ 1659م. 
ٍم  اختلف املؤرخون يف تفسري دوافع أورنگزيب لقتل أخيه داراشُكوه، فمن جمرِّ
ٍر له قتله بأنه إنام كان فاسد العقيدة  فعلته، واهتام أورنكزيب بالظلم واالعتداء، ومن مربِّ
كَجدِّ أبيه امللك أكرب، وأنه كان ذا ُميوٍل إىل مبدأ وحدة األديان. وذكروا من األدلة عىل 

ذلك، قيامه بتأليف كتاب يف الرتجيح بني مذهب اهلنادك وأهل اإلسالم)3(.
والباحث بتتبعه ملا وقع بني يديه من مؤلفات داراشكوه، يميل إىل القول الثاين، 
فإن كتابه »سفينة األولياء« و»سكينة األولياء«، وغريها من مؤلفاته املتعددة يف أخبار 

القعيطي، السلطان غالب، تأمالت يف تاريخ حرضموت: صـ82.  )1(

احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ5، صـ511.  )2(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ5، صـ527.  )3(
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األولياء والصاحلني، كان قد قام بتأليفها وهو يف العقد الرابع من عمره، ألن مولده 
كان يف سنة 1024هـ/ 1614م)1(، وموت السيد العيدروس كان سنة 1064هـ/ 
1653م، فيكون عمر داراشكوه حينها أربعون عامًا، فلعل تأليفه »سفينة األولياء« 
ذلك  بعد  ثم  1649م،  1060هـ/  سنة  حدود  يف  الرتمجة  ومتت  الثالثني،  بعد  كان 
التاريخ، حدث له تغري فكري، وانحراف نحو مذهب جده أكرب، بدليل وقويف عىل 
كتاب له سامه »رس أكرب«، منه نسخة مكتوبة يف سنة 1067هـ/ 1656م، حمفوظة يف 
دار املصنفني، بأعظم گڈه)2(. كام له كتاٌب آَخُر سامه »آپنشد«، قال العالمة احلسني: 
»ظفرُت بنسخة من ذلك الكتاب، فإذا هو قد نقش يف عنوان ذلك الكتاب تصاوير 
عظامء اهلنود مكان بسم اهلل الرمحن الرحيم، وقال يف خطبة الكتاب: إنه لب القرآن، 

وإنه رس مكنون ال يمسه إال املطهرون، إىل غري ذلك«)3(.
يقول األستاذ مسعود الندوي: »ما كان النزاع بني داَراِشُكوه وأورنگزيب عىل 
إحياء  يريد  فداراشكوه  املتناقضة،  األيديولوجية  األفكار  عىل  كان  وإنام  فقط،  امللك 
باإلسالم، وبعكسه  الوثنية  بن مهايون، وحيذو حذوه يف دمج  أكرب  األكرب  ه  مآثر جدِّ
من  كان  داراشكوه  صنيع  بأن  الشك  ملسو هيلع هللا ىلص«)4(.  اهلل  رسول  مآثر  أحيى  أورنگزيب، 
قبيل النزق الفكري، واالعتداد بالنفس إىل درجة اخلروج عن مسلامت الدين والرشع 
احلنيف، وتلك زندقة ال يطهرها إال حدُّ السيف، وإن اإلغراق يف التصوف الفلسفي من 

غري أن يكون معه حبٌّ وتعلٌق بالكتاب والسنة املطهرة جتر إىل مثل هذه االنحرافات.

املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ5، صـ527.  )1(
ورقم ذلك الكتاب يف دار املصنفني ]297/6/25[، وهو باللغة الفارسية، يقع يف جملدين، األول يف   )2(

141 ورقة، واآلخر يف 136 ورقة، حتت تصنيف: كتب تصوف.
احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ5، صـ527.  )3(

الندوي، مسعود أمحد، تاريخ الدعوة اإلسالمية يف اهلند: صـ120.  )4(
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ومن مؤلفاهتم يف علوم التصوف والعرفان أيضًا:

م«)2(؛  الَفهرْ عىل  َغُمَض  ما  عن  ِم  الوهرْ ُف  »كشرْ و:  امللَهمة«)1(؛  العليَّة  »احلكم 
كالمها من تأليف جعفر الصادق )األول( العيدروس )ت 1064هـ/ 1653م(.

العني  »جتيل  و:  املراتب«)3(؛  اخلمس  بيان  يف  الراغب  »تذكرة  كتاب  ومنها: 
بسقوط الغني«)4(؛ و: »احلقيقة املحمدية يف َكامالت سيدنا حممد وأساره اإلهلية«)5(؛ 
و: »كشف أسار علوم املقربني«)6(، األربعة من تأليف عبداهلل بن جعفر مدهر )ت 

1159هـ/ 1745م(.
شيخ اجلفري يرد عىل زنادقة مليبار يف عرصه:

ومن مؤلفاهتم أيضًا: كتاب »مفاتيح األسار«)7(؛ تأليف شيخ بن حممد اجلفري 
)ت 1222هـ/ 1807م(، وهذا العامل اجلليل له مواقف مشهودة يف الرد عىل أهل 
كانوا  حرضموت  متصوفة  أن  منه  ليعلم  النموذج  هذا  منها  نذكر  واملنكرات،  البدع 
بعيدين عن التصوف الفلسفي املنحرف، شاهرين سيوف الرشيعة واالنتصار هلا يف 

زمان ومكان.
الوالية  عي  يدَّ شخٌص  مليبار  يف  ظهر  1771م،  1185هـ/  عام  حوايل  ففي 
كرشب  املحرمات،  كتعاطي  مستحقَرة،  وأعامٍل  منَكرٍة،  بأموٍر  ظهر  ثم  والتصوف، 

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]147[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]151[.  )2(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]21[.  )3(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]20[.  )4(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]24[.  )5(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]25[.  )6(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]238[.  )7(
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صفاء  عن  بالدفاع  اجلفري،  شيخ  العالمة  فقام  العقل،  يسكر  مما  ونحوها  احلشيشة 
الطريقة  بأهل  املشهورين  الكذابني  املتشيخة  عىل  فرد  قيام،  خري  السمحة،  الرشيعة 
الفتاوى)1(.  الرسائَل وكتَب  فيهم  ة، وألف  اإلباحية، وأقام عليهم احلجَّ الگنُدوتية، 
ومما كتبه اجلفري عن تلك احلركة، قوله: »ظَهر بأرض املليباِر فقرٌي، واشُتِهر هبا بأنه 
بتدليس  جهاهلا  عىل  دلَّس  وقد  البالد،  تلك  قرى  من  قرية  يف  خصوصًا  كبري،  شيٌخ 
اإلحلاد واالحتاد، ومشى له يف ذلك واستقر فيها، بمساعدة بعِض علامئها ومرتفيها، 
فسَعوا يف تلك القرية بالفساد، وفيام َواالها من تلك البالد، وماَل إليه الكبار والصغار، 

من الذكور واإلناث، بتدريج من ذكرنا قبل هذا من اخلباث.
وغلَب سْكر احلشيِش واألفيون، حتى غلب عىل أكثر من ذكرنا نوع اجلنون، 
وغلَقت  والصيام،  والزكاة  الصالة  برتك  واإلسالم،  اإليامن  رْكُن  بذلك  وا  وهدَّ
يعة من وَقار، بتلك الديار، حتى  َب من هو هلل ساجد، وما بقي للرشَّ املساجُد، ورُضِ
عىل  واستمروا  النكاح،  برتك  واشتهروا  ار،  الكفَّ من  هناك  من  مجيُع  عليهم  ضحَك 
فاح، وقالوا: ال حالل وال حراَم، وكٌل خياطُب صاحَبه يف حني السالم بـ)يامعبود،  السِّ

ت بلواهم ودْعواهم بذلك النادي«. ومن شعره فيهم: يا موجود، يا هادي(، وعمَّ
واخَتـاروايـا من بريح احلشـيِش دائـاًم طاُروا اهلل  لبيـوِت  وعطَّلـوا 
وِم واعتقُدوا خـالَف مـا أوجـَب اجلبـاُر إجَباُرتْرَك الصالِة وتْرَك الصَّ

إىل أن قال:
ظلـٍم يف  يْمُشـون  حيثـام  َسـارواتَراهـُم  أينـام  كَعْشـواء  خمبِّطـني 
عَلـٍن ويف  رسٍّ  يف  اخلفافيـُش  فأيَن ُهم من ضياء الشْمِس مذ َحارواهـم 

املليباري، عبدالنصري أمحد، أعالم الشافعية يف الديار اهلندية: صـ101.  )1(
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ــاُرمعطلـنَي لـَمــا جـاَء الرسـوُل بـه وفجَّ أيضــًا  زنـادقــٌة  فهــْم 
أنــواُرقد أحلـُدوا َجعلـوا معبوَدهم برشًا جتلــوُه  مْهِديــًا  وتــارًة 

ومن مؤلفاهتم يف التصوف والعرفان أيضًا: 
»األسار البديعة والتجليات الرفيعة«)1(؛ و: »معدن الرسور املنقذ من الظلامت 
إىل النور«)2(؛ و: »معراج السالكني إىل حرضة رب العاملني«)3(؛ ثالثتها تأليف عبداهلل 

بن عمر باذيب )ت 1309هـ/ 1891م(. 
واألنوار  اإلهلية  »الفيوضات  و:  التصوف«)4(؛  من  نبذة  يف  »رسالة  ومنها: 
)ت 1318هـ/ 1900م(.  الدويلة  موىل  باشا  فضل  تأليف  من  كالمها  النبوية«)5(؛ 
)ت  العطاس  علوي  بن  عبداهلل  تأليف  الساطعة«)6(؛  واألنوار  الالمعة  »الربوق  و: 

11334هـ/ 1915م(.
ثالثًا؛ مصنفاهتم يف الطرق الصوفية:

امليالدي،  عرش  الثاين  اهلجري/  السادس  القرن  يف  الصوفية  الطرق  نشأت 
1165م(،  561هـ/  )ت  اجليالين  عبدالقادر  الشيخ  إىل  نسبة  القادرية،  كالطريقة 
وهي أشهر الطالق عىل اإلطالق، والشطارية، والسهروردية، واجلشتية. وهذه أكثر 
إىل  املنسوبة  املجددية،  الطريقة  النقشبندية:  اهلند. ومن فروع  انتشارا يف بالد  الطرق 

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]267[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]273[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]274[.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]256[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]262[.  )5(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]5[.  )6(
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احتفى  الطريقة  الثاين، وهذه  الشهري بمجدد األلف  الشيخ اإلمام أمحد الرسهندي، 
عنهم،  وأخذوا  شيوخها  بكبار  فاتصلوا  قدرهم،  ملشاخيها  وعرفوا  احلضارمة،  هبا 
الشيخ  عن  سنة 1084هـ/ 1673م،  يف  اآلخذ  السقاف  عقيل  بن  بكر  أيب  كالسيد 
حممد معصوم ابن اإلمام املجدد أمحد الرسهندي، الشهري بالعروة الوثقى)1(. والعالمة 
السيد عيل بن عبداهلل العيدروس )ت 1131هـ/ 1718م( الذي قصد دهيل لألخذ 
عن الشيخ حممد سيف الدين بن حممد معصوم )ت 1098هـ/ 1686م()2( والعالمة 
السيد جعفر الصادق العيدروس )ت 1142هـ/ 1729م(، الذي بايع الشيخ حممد 

صديق بن حممد معصوم )ت 1131هـ/ 1718م()3(.
العالمة احلداد ينصح أهل الطرق الصوفية:

ومن النصائح الثمينة يف نصح أهل الطرق الصوفية، ما جاء يف كتاب »القول 
1316هـ/  )ت  احلداد  طاهر  بن  حممد  تأليف  الطرائق«)4(؛  أهل  نصح  يف  الرائق 
1898م(، حيث يقول: »قد َسِمْعنا أن كثريًا من إخواين يدعون إىل الطريقة كثريًا من 
العوام، الذين ال حيسنون أكثرهم الطهارة والصالة، وال يعلمون ما جيب وما جيوز 
وما يستحيل يف حق املوىل جل وعال، ويتعاطون فيها أشياء ال يعرفون فيها حكم اهلل، 
ويلقنوهنم من رموز احلقائق ما ليسوا له أهال، مما متيل إليه أرسى الطبائع، وتنفر منه 
أهل احلقائق وأهل الرشائع. حتى أداهم اإلفراط، كام بلغني، إىل أهنم يسجدون هلم 

مطبعة  لكهنو،  )اهلند،  احلنفية،  حدائق  الالهوري،  حممد  فقري  مولوي  اجللهمي،  يف:  ترمجته  تنظر   )1(
نولكشور، 1324هـ/ 1906م(: صـ420-419.

وهو شيخ سلطان اهلند أورنگزيب عاملگري. ينظر: احلبيش، عيدروس بن عمر، عقد اليواقيت: جـ2،   )2(
صـ1010؛ احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ5، صـ534.

احلسني، عبداحلي بن فخرالدين، املصدر السابق: جـ6، صـ825.  )3(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]166[.  )4(
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تعظياًم)1(، ثم ال يزجروهنم عن ذلك، فإنا هلل وإنا إليه راجعون، وهل جيوز السجود 
لغري اهلل؟!.... وبلغني أيضًا: أن بعضهم يقول بوحدة الوجود، وآخر يقول بوحدة 
الشهود، من غري أن يدرك حقيقة ذلك مشاخيهم فضال عن اآلخذين عنهم!.... وال 
ُحني، بل يفَرُح به  أمنع إخواين من جذب العوام إىل اخلري والذكر، ألن ذلك مما يفرِّ
صاحلة،  بنية  كان  إذا  خصوصًا  ملسو هيلع هللا ىلص،  حممٌد  وحبيُبهم؛  وحبيبي  وموالهم،  موالي 
ولغري غرض دنيوي، وبتعليمهم األهم فاألهم، كمعنى الشهادتني، وأركان اإلسالم 

واإليامن واإلحسان،...«)2(، إلخ.
الطريقة العيدروسية يف بالد اهلند:

بالد  اشتهرت يف  والتي  إىل علامء حرضموت،  املنسوبة  الصوفية  الطرق  ومن 
اهلند، الطريَقة العيدروسية، وهي طريقة نشأت يف حرضموت، تنسب إىل عبداهلل بن 
العيدروس )ت 864هـ/ 1459م(، الذي وصفه املؤرخ السخاوي، دفني  أيب بكر 
املدينة املنورة )ت 902هـ/ 1496م( بأنه »شيُخ حرْضَموَت ورْكنُها«)3(. وانترشت 

طريقته يف بالد ُگَجرات، سورت وأمحدآباد، ودولة آباد، وهبروج، وحيدرآباد. 
وممن أشاد هبذه الطريقة مؤرخ اهلند السيد عبداحلي احلسني)4(، وقال عنها: ».. 

إن مظاهر الغلو تنترش يف ظل غياب العلم الرشعي االصيل، الذي يستقي من معني الكتاب والسنة،   )1(
النص  يف  احلداد  العالمة  أنكره  وما  لألشخاص،  التقيس  مظاهر  وتتعاظم  اخلرافة،  حينئذ  فتسود 
املذكور أعاله، رأى الباحث بعض مظاهره يف حيدرآباد نفسها، بعد أكثر من قرن من الزمان، فهناك 
من يسجد تعظياًم لشيخه، بل هناك أشخاص يزعمون أهنم شيوخ طرق صوفية يستحل بعضهم لبس 

الذهب والتحيل به كالنساء، نسأل اهلل العافية من تلك املنكرات واملخالفات الرشعية الرصحية.
احلداد، عبداهلل بن طاهر، قرة الناظر: جـ2، صـ857-855.  )2(

عقد  الالمع: جـ5، صـ16؛ احلبيش، عيدروس بن عمر،  الضوء  السخاوي، حممد بن عبدالرمحن،   )3(
اليواقيت: جـ2، صـ1061.

احلسني، عبداحلي بن فخرالدين، معارف العوارف: صـ179.  )4(
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مدارها عىل »إحياء علوم الدين« للغزايل، وهلا جهة واحدة يف بالد اهلند، وهي جهة 
بن  أبيه عبداهلل  بأمحدآباد، وهو أخذ عن  املقبور  العيدروس،  بن عبداهلل  السيد شيخ 
شيخ عن عمه أيب بكر العيدروس صاحب عدن، عن أبيه السيد عفيف الدين عبداهلل 
العيدروس الكبري. وملا مات السيد شيخ، قام مقامه يف اإلرشاد والتلقني بمدينة أمحد 
آباد ابنه عبدالقادر بن شيخ، وبمدينة سورت ابن ابنه الشيخ حممد بن عبداهلل بن شيخ، 
بالد  أكثر  إىل  بلغوها  حتى  وثم،  ثم،  شيخ،  بن  عبداهلل  بن  عيل  بن  جعفر  الشيخ  ثم 

ن«)1(.  ُگَجرات، ومدن دكَّ
العامة، وهي تقوم عىل مخسة  وهذه الطريقة متفرعة من طريقة آل أيب علوي 
تفصيل  رشحها  يف  وهلم  واإلخالص،  واخلوف،  والورع،  والعمل،  العلم،  أصول: 

اشتملت عليه كثري من مصنفاهتم)2(. 
ُد النبوي والرسُّ املصطفوي«)3(؛ تأليف شيخ  فمن مصنفات العيدروسيني: »الِعقرْ
)األوسط( بن عبداهلل العيدروس )ت 990هـ/ 1581م(، اشتمل عىل تراجم ألعالم 
النبوي«)4(؛  العقد  باختصار  باعلوي  آل  السادة  مة  »خدرْ و:  علوي.  بني  من  الطريقة 
العيدروس )ت 1038هـ/ 1628م(. و: »ترمجة كتاب  تأليف عبدالقادر بن شيخ 
1064هـ/  )ت  العيدروس  )األول(  الصادق  جعفر  تأليف  النبوي«)5(؛  العقد 
1653م(، ترجم فيه كتاب »العقد النبوي« جلده عم أبيه شيخ العيدروس، من العربية 

إىل األردية.

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ187-186.  )1(
ينظر: احلبيش، عيدروس بن عمر، عقد اليواقيت: جـ1، صـ225-224.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]92[.  )3(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]114[.  )4(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]140[.  )5(
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عبدالقادر  تأليف  العيدروسية«)1(؛  اخلرقة  يف  القدوسية  »الفتوحات  ومنها: 
باخلرقة  املتصلة  القدوسية  »السلسلة  ومنها:  الذكر.  مقدم  العيدروس،  شيخ  بن 
1041هـ/  )ت  العيدروس  عبداهلل  بن  )األصغر(  شيخ  تأليف  العيدروسية«)2(؛ 
خيلطون  وكثريون  النبوي«،  »العقد  مؤلف  العيدروس  شيخ  حفيد  وهو  1631م(، 
بينهام، كام تقدم التنبيه عليه. واخلْرقُة، رمٌز عند الصوفية عىل االنتساب إىل الطريقة، 
وهلم يف لبسها أسانيد متعددٌة واملؤلفاُت فيها كثرية، ولبسها كثري من أعالم السلف 

وأسندوها عن مشاخيهم)3(.
ومن مؤلفاهتم أيضًا: »كنز الرباهني الكسبية واألسار الوهبية الغيبية لسادات 
مشايخ الطريقة العلوية احلسينية الشعيبية«)4(؛ و: »نتيجة أشكال قضايا مسلك جوهر 
اجلواهرية وبرهان سلطان مشايخ الطريقة العيدروسية القادرية«)5(؛ كالمها من تأليف 
شيخ بن حممد اجلفري )ت 1222هـ/ 1807م(، وتقدم ذكرمها ضمن كتب األسانيد 

أيضًا.
ومنهاج  العلوية  األسار  »إيضاح  أيضًا:  الصوفية  الطرق  يف  مؤلفاهتم  ومن 
»ميزان طبقات  و:  َحاء«)7(؛  السمرْ احلنفية  الطريقة  »حاشية  و:  العلوية«)6(؛  السادات 
أهل احليثيات وتنبيه رجال أهل الديانات«)8(؛ ثالثتها تأليف فضل باشا موىل الدويلة 

)ت 1318هـ/ 1900م(.

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]128[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]159[.  )2(
ينظر: احلبيش، عبداهلل، معجم املوضوعات املطروقة يف التأليف اإلسالمي: جـ1، صـ476-474.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]233[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]235[.  )5(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]248[.  )6(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]252[.  )7(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]264[.  )8(
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ومنها: »ظهور احلقائق يف بيان الطرائق«)1(؛ تأليف عبداهلل بن علوي العطاس 
عن  يروهيا  التي  الصوفية  الطرق  من  عددًا  فيه  ف  عرَّ 1915م(،  1334هـ/  )ت 

شيوخه.
ومفاخر  مناقب  بعض  جامع  اللؤلؤية  واليواقيت  الدرية  »الكواكب  ومنها: 
لسالك طريقة  القدوس  امللك  »نفحة  العلوية«)2(؛ و:  األئمة  ومآثر ووصايا مشاهري 
)ت  العيدروس  حسني  بن  عيدروس  تأليف  كالمها  العيدروس«)3(؛  عبداهلل  سيدنا 

1346هـ/ 1927م(، واألول منهام كثري الفوائد، وفيه نقول عن كتب نادرة.
رابعًا، مصنفاهتم يف األدعية واألوراد:

وعلم األدعية واألذكار يبحث يف األدعية املأثورة، واألوراد املشهورة، والغرض 
والدنيوية،)4(.  الدينية  الفوائد  بقراءهتا  لينال  وجهها،  عىل  األدعية  تلك  معرفة  منه 
وبعض األوراد إنشائية، قال العالمة علوي السقاف )ت 1335هـ/ 1916م(: »... 
ال أفضل عماًل، وال أشد تأثريًا، وال أرسع تنويرًا، من أحزاب الكتاب والسنة، فإياك 
أن تؤثر غريمها عىل ما فيهام، ولو قيل فيه من الفوائد والفضائل ما قيل، إذ ال وحي بعد 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يتجدد به يشء من ذلك، فقد أكمل اهلل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، 

وريض لنا اإلسالم دينًا«)5(. 
وقسم العالمة السقاف أوراَد العلامء ومشايِخ الصوفية إىل ثالثة أقسام، فقال: 
منهم من جرى جمرى اجلمع واالقتصار  »فإن للعلامِء رمحهم اهلل تعاىل أحزابًا كثرية، 

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]9[.  )1(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]185[.  )2(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]186[.  )3(

القنوجي، صديق حسن خان، أبجد العلوم: صـ263.  )4(
السقاف، علوي بن أمحد، الباقيات الصاحلات، )بريوت، دار الكتاب اإلسالمي(: صـ435.  )5(
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عىل ما ورد به الرشع، فلم يزد عىل مجع األحاديث املروية يف الصباح واملساء، وطرق 
طلبًا  عنها  خروج  غري  من  الرشعية،  باأللفاظ  والثناء  والتحميد  والتنزيه  التقديس 
للسالمة، ووقوفا مع الرسم، كاإلمام النووي يف أذكاره، واجلالل السيوطي يف غري ما 
مؤلف، وعليه أكثر علامء الرشع واحلديث، وهو أسلم وأقوم، وبمضاعفة األجر ومتام 

التحصن أجدر وأعظم. 
واملبهامت،  املومهات  جتنب  مع  والترصف،  اإلفادة  جمرى  جَرى  من  ومنهم 
كالشيخ أيب احلسن الشاذيل، ومن نحا نحوه، ممن أخذ األدعية واألذكار والتحصنات 
من طريق التلقي واإلهلام، وتناوله من أصوله يف اليقظة واملنام، وهو يشء ال بأس به 
لصحة مقاصدهم، وسداد أقواهلم. ومنهم من وقف فيه موقف املعارف والعلوم، ومل 
يبال بموهم وال مبهم، كابن سبعني وأرضابه، إذ أتى بعبارات هائلة، وأمور مشكلة، 

فيتعني اجتنابه عىل اخلاص والعام، والتحذير والتنفري منه«)1(. 
اختصار  يف  النبوية  »األسار  اهلند:  حضارمة  وأوراد  وجماميع  مصنفات  فمن 
و:  1823م(.  930هـ/  )ت  بحرق  عمر  بن  حممد  تأليف  النووية«)2(؛  األذكار 
»احلزب النفيس«)3(؛ للعالمة شيخ )األوسط( بن عبداهلل العيدروس )ت 990هـ/ 
1581م(. و: »أسباب النجاة والنجاح يف أذكار املساء والصباح«)4(؛ مجع عبدالقادر 
بن شيخ العيدروس )ت 1038هـ/ 1628م(. و: »راتب االسم«)5(؛ و: »رشح ورد 
احلداد«)6(؛ كالمها لفضل باشا موىل الدويلة )ت 1318هـ/ 1900م(، واحلداد، هو 

السقاف، علوي بن أمحد، الباقيات الصاحلات: صـ435.  )1(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]34[.  )2(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]88[.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]104[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]255[.  )5(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]259[.  )6(
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عبداهلل بن علوي احلداد )ت 1132هـ/ 1719م(. ومنها: »سبيل املهتدين يف ذكر 
أدعية أصحاِب اليمني«)1(؛ مجع عبداهلل بن علوي العطاس )ت 1334هـ/ 1915م(، 
كتاب مجع فأوعى. و: »رياض اجلنان«)2(؛ للسيد عيدروس بن حسني العيدروس )ت 

1346هـ/ 1927م(.
خامسًا؛ مصنفاهتم يف الفضائل:

عبداهلل  بن  حممد  تأليف  اليمن«)3(؛  فضائل  يف  »كتاب  فيها:  مؤلفاهتم  فمن 
تأليف  اآلل«)4(؛  بفضائل  الآلل  »عقد  و:  1620م(.  1030هـ/  )ت  العيدروس 
عبدالقادر بن شيخ العيدروس )ت 1038هـ/ 1628م(. و: »املنري الزاهر يف فضائل 
آل بيت النبي الطاهر«)5(؛ تأليف شيخ بن حممد اجلفري )ت 1222هـ/ 1807م(. و: 
ُد الَقطيُف من فضائِل  »رشفة الصادي من بحر فضائل بني النبي اهلادي«)6(؛ و: »الَوررْ
الدين )ت  بن عبدالرمحن بن شهاب  بكر  تأليف أيب  اللَّطيف«)7(؛ كالمها من  د  الِوررْ

1341هـ/ 1922م(.
ونختم هذا الفصل بأدعية من نظم حضارمة اهلند، فيها توجه وترضع إىل اهلل 
نظم  من  االبتهاُل  وهذا  وعفوه،  كرمه  إىل  واالفتقار  الفاقة  وإظهار  وتعاىل،  سبحانه 

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]8[.  )1(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]187[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]98[.  )3(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]124[.  )4(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]242[.  )5(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]173[. من طبعاته: طبعة صدرت عن املطبعة اإلعالمية، القاهرة،   )6(
سنة 1303هـ/ 1885م، يف 348 صفحة.

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]183[.  )7(
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الشيخ عبداملعطي بن حسن باكثري )ت 989هـ/ 1581م( دفني أمحدآباد:

ـْكَوى مـن الـألَواِءضـاَق ذْرعـي ممـا أالِقـي إهلـي وإليـك الشَّ
ـــَؤادي ف جيــنُّ  ــام  ب علياًم  ــا  يت ورَخائـيي يـا رَجائـي يف ِشـدَّ
ـامِء يـا مالِـَك امللـ واآلالِءيـا بديـَع السَّ اجلـالِل  ذا  وَيـا  ــك 
وَرحيـاًم بخْلِقـه  َلطِيفـًا  النَّعامِءيـا  َســابــغ  ــا  َي بــالــربايــا 
امِء واألْرِض واخللـ عاِءلك ملُك السَّ ــق لَك األمـُر يا َسـميع الدُّ
ْ ــرسِّ ــي وي ــَريت اهل ــْث ــْل ع ــأِق مَحـاِءف الرُّ أْرحـَم  َيـا  ُعـرٍس  ُكلَّ 

ـْع ووسِّ ارجتيـه  َمـا  وهنَـاِء)1(وأنْلنِـي  براَحـٍة  رْزِقـي  يل 

* * *

العيدروس، عبد القادر بن شيخ، النور السافر: صـ480.  )1(
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الفصل السادس
إسهامهم يف آداب اللغة العربية وعلومها

ُف منه كيفيُة التفاهِم، واإلفصاِح  اآلداُب العربية؛ اسٌم جامع للعلم الذي ُتتَعرَّ
وعلم  النحو،  وعلم  اللغة،  علم  يشمل:  وهو  الكَتابة.  أو  باللفِظ  امئر،  الضَّ يف  عام 
تسمى  كام  وغريها،  والقوايف،  والبديع،  والبيان  املعاين  البالغة:  وعلوم  الترصيف، 

أيضًا العلوم األدبية)1(.
قال ابن خلدون موضحًا معنى هذا املصطلح: »َهذا العلُم؛ هو بياُن املوضوعاِت 
اللغويِة. وذلك أنه ملا فسَدْت ملكُة اللسان العريب يف احلركات املسامة عند أهل النْحو 
بمالبسة  الفساُد  ذلك  استمرَّ  ثم  قلناه،  كام  حلفظها،  القواننُي  اسُتنبِطت  باإلعراِب، 
كثرٌي من  فاسُتعِمَل  األلفاِظ،  إىل موُضوعات  الفساُد  تأدَّى  العجِم وخمالطتهم، حتى 
اْصطِالَحاهتم  يف  املستعِربنَي  ُهْجنة  مَع  مياًل  عندهم،  موُضوعه  غري  يف  العرب  كالم 
املَخالفة لرصيح العربية، فاحتيَج إىل ِحْفظ املوُضوعات اللغوية بالكَتاب والتدويِن، 
ر كثري من أئمة اللسَاِن  روِس، وما ينشأ عنه من اجلْهل بالقرآن واحلديِث. فشمَّ خشيَة الدُّ
 ، لذلَك، وأْمَلوا فيه الدواويَن، وكان سابُق احلَلبة يف ذلَك، اخلليُل بن أمحَد الفراهيديُّ

ألف فيها كتاَب »العني«،..«)2(، إلخ.
فإذا ما عرف ذلك املعنى املقصود من مصطلح )اآلداب(، وهو املعنى العام، 

القنوجي، صديق حسن خان، أبجد العلوم: صـ161، و262.  )1(
ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد، تاريخ العرب: جـ1، صـ548.  )2(
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فإن ثمة معنى أخصُّ منه، وهو )علم األدب العريب(، الذي عرفه ابن خلدون أيضًا 
بقوله: »هذا العلُم ال موضوَع له ينَظُر يف إثباِت عوارِضه أو نفيها، وإنام املقصوُد منه 
عند أهل اللساِن: ثمرُته، وهي اإلجادُة يف فنَّي املنظوم واملنثوِر عىل أساليِب العرب 
شعٍر  من  امللَكُة  به  حتصل  عَساُه  ما  العرِب،  َكالِم  من  لذلك  فيجمُعوَن  ومناحيهم، 
عايل الطبقة، وسجع متساٍو يف اإلجادة، ومسائل من اللغة والنحو مبثوثٍة أثناَء ذلَك، 
قٍة، يستقري منها الناظر يف الغالِب ُمعظَم قوانني العربية، مع ذكر بعٍض من أيام  متفرِّ
العرِب، ُيفَهُم به ما يقُع يف أشعارهم منها، وكذلك ذكُر املهمِّ من األنساِب الشهرية، 
واألخبار العامة. واملقصوُد بذلك كله: أن ال خيَفى عىل الناظر فيه يشٌء من كالم العرب 
وأساليبهم ومناحي بالغتهم إذا تصفحه، ألنه ال حتصل امللكُة من حفظه إال بْعد فهِمه، 
، قالوا:  فيحتاج إىل تقدير مجيِع ما يتوقف عليه فهُمه. ثم إهنم إذا أرادوا حدَّ هذا الفنِّ
األدُب هو حْفُظ أشعار العرب وأخبارها، واألخُذ من كل علم بطرٍف. يريدون من 
علوم اللساِن، أو العلوم الرشعية، من حيث متوهُنا فقط، وهي: القرآُن واحلديُث. إذ 
ال مدخَل لغري ذلك من العلوِم يف كالم العرِب، إال ما ذهَب إليه املتأخُروَن عند َكلفهم 
ِلهم باالصطالحاِت العلميِة، فاحتاَج  بصناعة البديِع، من التَّورية يف أشعاِرهم، وترسُّ
، حينئٍذ، إىل معرفِة اصطالحاِت العُلوِم ليكون قائاًم عىل فهمها«)1(.  صاحُب هذا الفنِّ
وقد شارك كثرٌي من علامء احلضارمة املهاجرين إىل اهلند يف نرش وتعليم اللغة العربية، 
واستخدموها استخدامًا يليق هبا، وتفننوا يف التأليف هبا، فألفوا يف قواعدها، وتأنقوا 

يف استعامهلا، نظاًم ونثرًا، وخطابة، وغري ذلك، وحديثنا يف هذا الفصل يف مبحثني:
املبحث األول: إسهاماهتم يف نرش قواعد علوم اللغة العربية.

املبحث الثاين: إسهاماهتم يف نرش آداب اللغة العربية.

ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد، تاريخ العرب: جـ1، صـ553.  )1(
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املبحث األول
إسهامهم يف نرش قواعد اللغة العربية

قواعد اللغة العربية، املراد هبا هي العلوم التي ختتص برتكيبات الكالم، والقواعد 
التي حتكم صحته، وتضبطه، وتعصم املتحدث هبا عن اخلطأ، وهي تشمل علم النحو، 

والرصف، ومعاين احلروف، والقواميس، وأصول اللهجات الشائعة )الدارجة(.
أوالً، مصنفاهتم يف علم النحو:

علم النحو، هو العلم الباحث عن أحوال املركبات من حيث الوضع والرتكيب، 
وداللتها عىل املعاين، وموضوعه اللفظ مفردًا أو مركبًا، واملصنفات فيه كثرية شهرية)1(. 
فيه: »حتفة األحباب وطرفة األصحاب يف رشح ملحة اإلعراب«)2(؛  فمن مؤلفاهتم 
تأليف حممد بن عمر بحرق )ت 930هـ/ 1523م(، مطبوع. و»ملحة اإلعراب«، 
516هـ/  )ت  البرصي  احلريري  عيل  بن  القاسم  األديب  لإلمام  شهرية  منظومة 
العربية، وعليها رشوح كثرية جدًا، لكن  1122م(، أحد كبار أعالم األدباء وعلامء 
رشح الشيخ بحرق اشتهر أكثر من غريه من الرشوح، وأصبح من املقررات الدراسية 
ى عليه املحشون، حتى أن بعَضهم اعتنى  يف جهات عديدة من العامل اإلسالمي، وحشَّ

برشح خطبته، كام تقدم يف ترمجته.
ثانيًا، مصنفاهتم يف علم الرصف:

وهيئتاها  ومدلوالهتا،  املفردات،  أنواع  من  يعرف  علم  هو  الرصف،  علم 

القنوجي، صديق حسن خان، أبجد العلوم: صـ548-547.  )1(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]38[.  )2(
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الرصف  لعلم  تعريف  وأفضل  وكيفيتها.  عليها،  طرأت  التي  والتغريات  األصلية، 
هو تعريف ابن احلاجب، أنه: علم بأصول تعرف هبا أحوال أبنية الكلم التي ليست 

بإعراٍب وال بناٍء)1(. 
فمن مؤلفاهتم فيه: »فتح األقفال رشح المية األفعال«)2(؛ وهو الرشح الكبري، 
و: » الرشح الصغري عىل المية األفعال«)3( وهذا هو الرشح الصغري، كالمها من تأليف 
شهرية  منظومة  األفعال«  و»المية  1523م(.  930هـ/  )ت  بحرق  عمر  بن  حممد 
يف علم الرصف لإلمام أيب عبداهلل حممد بن عبداهلل بن مالك اجلياين )ت 672هـ/ 

1273م(، صاحب »األلفية«.
وتقدم يف ترمجة الشيخ بحرق ذكر احلوايش التي كتبت عىل رشحه الكبري، والتي 

بلغ عددها ستَّ حوايش، وهذا أمر قل حدوثه لغري الكتب التي بلغت الذروة.
ثالثًا، مصنفاهتم يف معاين احلروف:

واحلروف  األدوات  يشمل  النحو،  بعلم  لصيٌق  وهو  العربية،  علوم  من  وهو 
واألسامء والظروف، املستعملة يف كالم العرب، كحروف اجلر، وحروف االستفهام، 
وأسامء االستفهام، وغريها. فمن مؤلفاهتم فيه: »فتح الرؤوف يف أحكام احلروف وما 
يف معناها من األسامء والظروف«)4(؛ وهي منظومة، و عليها: »تعليٌق«)5(؛ كالمها من 

تأليف الشيخ حممد بن عمر بحرق )ت 930هـ/ 1523م(، ومل يضع له اساًم.

القنوجي، صديق حسن خان، أبجد العلوم: صـ428-427.  )1(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]66[.  )2(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]57[.  )3(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]67[.  )4(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]42[.  )5(
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رابعًا، مصنفاهتم يف اللغات )اللهجات(:

أهل  لغة  فيقولون:  اللغات،  بلفظ  املختلفة،  اللهجات  عن  العربية  أهل  يعربِّ 
الخ. ومقصودهم هو اختالف  املغرب، ولغة أهل املرشق، ولغة متيم، ولغة هذيل، 
اللهجات، ومن اللهجات أو اللغات العربية، األلفاظ العامية الشائعة، أو الدارجة، 
تقويم  يف  »البهجة  فمنها:  مصنفات،  فيه  وهلم  العلم،  هبذا  اعتناء  وللحضارمة 
اللهجة«)1(؛ تأليف حممد بن عمر بحرق )ت 930هـ/ 1523م(، وهو مفقود، فلم 

يمكن التعرف عىل ماهيته.
)اللهجة(  اللغة  »خصائص  و:  احلرضمية«)2(؛  واألقوال  »األمثال  ومنها: 
حسني  بن  سيف  تأليف  من  ثالثتها  احلرضمية«)4(؛  اللغة  »فقه  و:  احلرضمية«)3(؛ 
القعيطي )ت 1383هـ/ 1962م(، كلها يف فقه اللهجة الدارجة يف حرضموت، قال 
تلميذه سلطان حميي الدين: »كان واسع االطالع عىل اللغة احلرضمية، فجمع مفرداهتا 
ب«)5(؛ له أيضًا، وهو قاموس للمفردات  وحماوراهتا ورضوب أمثاهلا«. ومنها: »املعرَّ

األردية ذات األصول العربية.

* * *

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]35[.  )1(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]211[.  )2(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]212[.  )3(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]214[.  )4(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]216[.  )5(
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املبحث الثاين
إسهامهم يف العناية بالنثر والشعر العريب

األدب العريب يتفرع إىل ثامنية فروع، أو فنون، هي: اللغة )اللهجة(، والنحو، 
وأنساهبم.  العرب،  وأخبار  الشعر،  وصنعة  والقوايف،  والعروض،  والترصيف، 
وأضاَف ابن األنباري )ت 577هـ/ 1181م( علمني: عْلَم اجلدل يف النَّْحو، وعلم 

أصول النحو)1(. 
وتفنن شيخ العربية جار اهلل الزخمرشي )ت 538هـ/ 1143م(، فقسمها إىل 
أصوٍل، وفُروٍع. فأما األصول، فهي: اللغة، والرصف، واالشتقاق، والنحو، واملعاين، 
والبيان، والبديع، والعروض، والقوايف. وأما الفروع، فهي: اخلطُّ )اإلْمالء(، وقرض 
الشعر، واإلنشاء، واملحارضات، والتواريخ. قال األديب مصطفى صادق الرافعي: 
املبحث،  هذا  يف  واحلديث  اليوم«)2(.  إىل  العلامء  عند  املعروف  هو  التقسيم  »وهذا 

سيكون يف مطلبني:
املطلب األول: اإلسهامات يف فنون النثر العريب.

املطلب الثاين: اإلسهامات يف فنون الشعر العريب.

الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب، )بريوت، دار الكتاب العريب، 1424هـ/ 2003م(:   )1(
صـ28.

الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب: صـ29-28.  )2(
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املطلب األول
إسهاماهتم يف فنون النثر العريب

الرضب  رضبني:  عىل  وهو  وقوف،  أوزاٍن  يف  ينظم  مل  الذي  الكالم  هو  النثر 
األول، هو النثر العادي الذي يقال يف لغة التخاطب، وليست له قيمة أدبية، إال ما 
جيري فيه أحيانًا من أمثال وحكم. والثاين: هو النثر الذي يرتفع فيه أصحابه إىل لغة 
اللغات املختلفة ببحثه ودرسه،  النقاد يف  فن ومهارة وبالغة، وهذا هو الذي يعنى 

وفروعه كثرية)1(. 
أوالً؛ كتب األدب العامة: 

فمن ذلك: »النبذة املنتخبة من كتاب األوائل للعسكري«)2(؛ تأليف حممد بن 
عمر بحرق )ت 930هـ/ 1523م(، وقد جعله حاجي خليفة علاًم مستقاًل، وعرفه 
والنسب، وهو من  املواطن  الوقائع واحلوادث بحسب  أوائل  منه  يتعرف  بأنه: علم 
)ت  أبوهالل  عبداهلل،  بن  احلسن  هو  والعسكري،  واملحارضات.  التواريخ  فروع 
ومنها:  الباب)3(.  هذا  يف  صنف  كتاب  أوُل  »األوائل«  وكتابه  1005م(،  395هـ/ 
العجم«  »المية  عىل  رشح  وهو  أيضًا،  لبحرق  العجم«)4(؛  المية  رشح  العلم  »نرش 

الشهرية، للطغرائي، احلسني بن عيل )ت 513هـ/ 1120م(، التي مطلعها:
ضيف، شوقي، الفن ومذاهبه يف النثر األديب، )القاهرة، دار املعارف، ط9، د.ت(: صـ15.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]83[.  )2(
حاجي خليفة، مصطفى بن عبداهلل، كشف الظنون: جـ1، صـ199؛ القنوجي، صديق حسن خان،   )3(

أبجد العلوم: صـ304.
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]84[.  )4(
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أي َصانتنـي عن اخلَطِل وحليـُة الفْضِل زانتني لَدى العَطِلأَصالـُة الرَّ

وقد اهتم هبا األدباء، وعليها رشوٌح كثرية)1(، منها كتاُب »غيث األدب الذي 
انسجم برشح المية العجم«، تأليف صالح الدين بن أيبك الصفدي )ت 764هـ/ 

1363م(، الذي انتخب منه الشيخ بحرق كتابه هذا.
وضُة الفائقة من األشعار الرائقة«)2(؛ تأليف أمحد بن حممد باجابر  ومنها: »الرَّ
األديب  للرتاث  جديدة  إضافة  ويعد  صنعة،  كتاب  وهو  1592م(،  1001هـ/  )ت 
وملعارصيه،  له  شعرية  قطعًا  فيه  أورد  للثعالبي،  الدهر«  »يتيمة  طريقة  عىل  العريب، 
فيبتدئ بذكر أشعار األقدمني يف املعاين، ثم يورد عليه ما أنتجته قرحيته يف ذلك املعنى. 
ومنها: »الزهر الباسم من روض األستاذ السيد حاتم«)3(؛ تأليف عبدالقادر بن شيخ 
العيدروس )ت 1038هـ/ 1628م(، وهو اآلخر يعد حتفة أدبية، ال نظري له يف مجاله 
وحسن تنميقه. وعىل منواهلام: كتاب »النحلة يف النخلة«)4(؛ تأليف عبداهلل الشاطري 

)حي سنة 1143هـ/ 1730م(. 
ومنها: كتاب »إقامة احلجة عىل التقي ابن َحجة«)5(؛ تأليف أبوبكر بن عبدالرمحن 
بن شهاب الدين )ت 1341هـ/ 1922م(، وهو من أهم كتب النقد األديب يف العرص 
احلديث، صنفه يف تفنيد كتاب »خزانة األدب«، البن حجة، أيب بكر بن عيل احلموي 

)ت 837هـ/ 1433م()6(، الذي رشح فيه بديعيته التي مطلعها:

ينظر: احلبيش، عبداهلل حممد، جامع الرشوح واحلوايش: جـ3، صـ1504.  )1(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]11[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]121[.  )3(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]33[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]168[.  )5(
األعالم:  الزركيل،  صـ1366،  جـ1،  الظنون:  كشف  عبداهلل،  بن  مصطفى  خليفة،  حاجي  ينظر:   )6(

جـ2، صـ67.
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العَلـِميل يف ابتَِدا مْدِحكم يا ُعْرَب ذي َسلم يف  الدْمـَع  تسـتهلُّ  براعـٌة 

فأفاَض يف تقريعه، ومل يرتك له يف دْفع نقده أدنى ُحّجة، وأجرى مقارنات بني 
هذه بديعيته وغريها من البديعيات املشهورة، كاشفًا عن مواطن الضعف فيها، ومن 
طالع هذا الكتاب، عرف معنى قول ابن عبيداهلل السقاف واصفًا ملكة ابن شهاب يف 
البالغة وعلوم اآللة: »أما يف علوم اآللة والعربية، وقرض الشعر ونْقِده، فهو نقطة 

بيكارها، وله فيها الرتبُة التي ال سبيل إىل إنكارها«)1(.
ومنها: »شكوى احلال إىل اهلل املتعال«)2(؛ وهو تعريب قصيدة من شعر الدكتور 
حممد إقبال )ت 1356هـ/ 1938م(، الشاعر املعروف، نقلها من األردية إىل العربية 
الكتاب  وأصل  1962م(.  1383هـ/  )ت  القعيطي  حسني  بن  سيف  الربوفيسور 
سنة  يف  إقبال  نظمها  مخاسيًا  مقطعًا   24 عن  عبارة  وهي  »شكوه«،  باألردية  يسمى 
1329هـ/ أبريل 1911م، وأحلق هبا إضافًة سامها »جواب شكوه«، يف 27 مقطعًا 
اهتم  وجواهبا  القصيدة  وهذه  1913م)3(.  جون  1331هـ/  سنة  يف  نظمها  مخاسيًا 
بتعريبها آخرون من أدباء العامل اإلسالمي، أشهرهم األستاذ الصاوي عيل شعالن، من 
مرص، وكان جييد اللغة األردية، وسمى تعريبه »حديث الروح«، واشتهرت القصيدة 

يف الوطن العريب هبذا االسم، ومطلعها:
عناءحديـث الـروح لـألرواح يـرسي ــال  ب الــقــلــوب  ــه  ــدرك وت

وقد استنهض مهم املسلمني يف العامل أمجع، بقوله فيها:
السقاف، عبدالرمحن بن عبيداهلل، إدام القوت: صـ858.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]213[.  )2(
إقبال، عالمة حممد إقبال، شكوه وجواب شكوه، )اهلند، عليكره، إجيوكشنال بك هاوس، 1429هـ/   )3(
2009م(: صـ3-30؛ احلسناوي، مخاسيات األمريي، )مقال منشور عىل صفحة رابطة أدباء الشام، 

صفحة الرابطة عىل الشبكة العاملية، االنرتنت(.
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احتــاد للهمـم  متفرقينـاوللتوحيـــد  العـال  تبنـوا  ولـن 
نبـــي ألمتكـــم  يبعــث  يوحدكـم عىل هنـج الوئـام؟)1(أمل 

ومنها: »فوح املدام من رباعيات اخليام«)2(؛ خمتاراٌت شعرية من شعر عمر اخليام 
)ت 515هـ/ 1121م(، الشاعر الفاريس الشهري، وهي مما عربه سيف القعيطي أيضًا، 
عن الفارسية، وحتتوي املختاراُت عىل 200 رباعية. و»رباعيات اخليام« اهتم برتمجتها 
عدة باحثني، فرتمجها نظاًم كل من: وديع البستاين، وأمحد الصايف النجفي، ومصطفى 
الربيطاين  اإلنجليزية  وإىل  الرصاف،  أمحد حامد  العربية  إىل  نثرًا:  وترمجها  السباعي، 
الربوفيسور سيف  منهجيته وأسلوبه. وترمجة  فيتزجريالد، ولكل من هؤالء  إدوارد 
ركزت عىل روح املعاين يف التعبري عند الرتمجة، بمعنى أهنا مل تكن ترمجة حرفية باملعنى 
فيتزجريالد،  إدوارد  الربيطاين  املرتِجم  أسلوب  من  اختذ  قد  وكان  لألذهان،  املتبادر 
مرتمجها من الفارسية إىل اإلنجليزية، مسلكًا للرتمجة، والتعبري عن معانيه الفلسفية)3(.

ومن كتب األدب الصويف: 
العيدروس  عبداهلل  بن  شيخ  تأليف  العجم«)4(؛  المية  عىل  احلكم  »نفحات 
اهلل  »فتح  و:  الطَّلب«)5(؛  هناية  رشح  يف  الُقَرب  »غاية  و:  1581م(.  )ت990هـ/ 
اجلواد برشح »عذبتني باملطل منها ُسَعاد«)6(؛ رشح فيه أبياتًا منسوبة للشيخ عبداهلادي 

)بريوت،  اإلسالمي،  للشعر  اخلمسة  األعالم  حسن،  حممد  األعظمي،  عيل،  الصاوي  شعالن،   )1(
مؤسسة عز الدين للطباعة والنرش، 1402هـ/ 1982م(: صـ 112-117، و130-124.

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]215[.  )2(
القعيطي، السلطان غالب، تأمالت يف تاريخ حرضموت: صـ98.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]96[.  )4(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]125[.  )5(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]127[.  )6(
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تأليف  األربعة  صويف«)1(؛  »موشح  و:  1525م(.  932هـ/  )ت  اليمني  السودي 

عبدالقادر بن شيخ العيدروس )ت 1038هـ/ 1628م(.
ومنها: »رشح عىل قصيدة الشيخ أيب بكر العيدروس صاحب عدن النونية«)2(؛ 
و: »النفحة العنربية يف رشح البيتني العدنية«)3(؛ كالمها لعبدالقادر بن شيخ العيدروس، 
الصليبية  عبداهلل  بن  أمحد  تأليف  العدين«)4(؛  بكر  أيب  السيد  قصيدة  عىل  »رشح  و: 
العيدروس )ت 1073هـ/ 1662م(. و: »الفتح القدويس عىل النظم العيدرويس«)5(؛ 
العيدروس )ت 1142هـ/ 1729م(.  بن مصطفى  )الثاين(  الصادق  تأليف جعفر 

هذه األربعة املصنفات رشوح عىل قصائد للسيد أيب بكر العدين العيدروس.
ومنها: »معراج احلقيقة«)6(، تأليف جعفر الصادق )األول( بن عيل زين العابدين 
العيدروس )ت 1064هـ/ 1653م(، ومنها: »عرض الآلل«)7(، رشح أبيات للشيخ 
الصويف عمر بن عبداهلل باخمرمة )ت 957هـ/ 1549م()8(. تأليف جعفر الصادق 

)الثاين( بن مصطفى العيدروس )ت 1142هـ/ 1729م(.
ومنها: »إرشاق النور وسناه من س معنى »اهلل ال تشهد سواه«)9(، رشح عىل 
أبيات لعبداهلل احلداد. و: »التجيل اجلميل من أنفاس شيخ بن إسامعيل«)10(؛ و: »ملح 

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]136[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]122[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]137[.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]161[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]150[.  )5(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]152[.  )6(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]149[.  )7(
السقاف، عبداهلل بن حممد، تاريخ الشعراء: جـ2، صـ81.  )8(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]15[.  )9(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]19[.  )10(
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)ت  العدين  العيدروس  بكر  أليب  أبيات  رشح  الرسور«)1(؛  يتم  اهلل  اسم  بباء  النور 
914هـ/ 1508م(، ثالثتها تأليف عبداهلل بن جعفر مدهر )ت 1159هـ/ 1745م(. 
ومنها: »رشح قصيدة »أنا أدري لست أدري«)2(؛ تأليف شيخ بن حممد اجلفري )ت 

1222هـ/ 1807م(.
ثانيًا؛ إسهامهم يف فنِّ اخلطابة:

للخطابة  نامذج  عدة  وعندنا  الفني،  النثر  أو  الفنية،  الكتابة  قسيم  اخلطابة هي 
عند حضارمة اهلند، أكثر ما وجد منها دواوين خطب اجلمعة، بعضها مجع يف كتب، 
وبعضها بقي منثورًا مبثوثًا يف ثنايا وبطون الكتب التارخيية، فمام أفردوه بالتصنيف: 

»جمموعة خطب«)3(؛ من إنشاء عبداهلل بن جعفر مدهر )ت 1159هـ/ 1745م(.
ومنها: »ترمجة خطب ابن نباتة إىل األردية«)4(؛ ترمجها صالح بن سامل باحطَّاب 
األديب  هو  الشهرية،  »اخلطب«  صاحُب  نباتة  وابن  1954م(،  1374هـ/  )ت 
عبدالرحيم بن حممد ابن نباتة الَفارقيُّ )ت 374هـ/984م(، أمجعوا عىل أن خطبه مل 
يعمل مثلها يف موضوعها، وكان تقيًا صاحلًا)5(، وكانت خطبه مستحوذة عىل أذهان 
اهلندي،  مهجرهم  إىل  تبعهم  االستحواذ  ذلك  أن  ويبدو  حرضموت)6(،  يف  اخلطباء 
فحملوها معهم، ومل يكتفوا بذلك، بل قاموا بنقلها وترمجتها من العربية إىل األردية، 

كام فعل باحطاب. 
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]28[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]230[.  )2(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]30[.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]193[.  )4(
الزركيل، خري الدين، األعالم: جـ3، صـ347.  )5(

ليس يف حرضموت وحدها، بل يف كثري من مناطق العامل اإلسالمي، وقد عدد احلبيش نحو تسعة من   )6(
رشوح تلك اخلطب، ينظر: احلبيش، عبداهلل حممد، جامع احلوايش والرشوح: جـ2، صـ869.
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نامذج من خطب حضارمة اهلند:

خطبة ألقاها الربوفيسور سيف بن حسني القعيطي )ت 1383هـ/ 1962م( 
أمام امللك سعود بن عبدالعزيز آل سعود )ت 1388هـ/ 1969م( عند زيارته لسلطنة 

حيدرآباد، يف 19 ربيع اآلخر سنة 1375هـ/ 5 ديسمرب 1955م، قال فيها:
 ، »َصاحَب اجلاللة، خليَفَة اهلل عىل احلَرمنِي الرشيفني، وعىل قبَلِة العامل اإلسالميِّ
دية، جاللَة امللِك، سُعوَد بن عبدالعزيز املعظَّم، ال زاَل اهلل  حامَل لواِء الرشيعة املحمَّ

حيرسُكم وحيميكم.
 إنَّا، أهيا العَرُب بَحيدرآباد، نحتفُل بقدوم جاللتكم بغاية االحرتام واإلعظام، 
عود  السُّ آل  العظام،  األمراء  من  السُموِّ  وأرباب  امللِك،  جاللِة  برتحاِب  ونفتخر 
املجلَّلني، ومن َحواه مقاَمهم السامي، ونفتخر خاَصًة هبذه الزَيارة امللكية حليدرآباد، 
ة قروٍن، دون  منُذ عدَّ القاطنني هبا  العَرِب  إال لأللوف من  ليَسْت  أهنا  نعتقُد  لكوننا 
يف  والتنافِس  للتَسابِق  الشوِق  َد  توقُّ أهاَج  ما  وذلك  األخَرى.  اهلندية  البلداِن  سائَر 
ب بُكم من َصميم قلوبنا، ومن  ل ونرحِّ بأن نؤهِّ منَّا قاطبًة،  الكبار والصغار  قلوب 

أعامِق َخواطرنا.
ألف  ثالثني  نحُو  وأنحاِئها  َحيدرآباد  ببلدة  وأبناِئهم  العَرب  من  بقَي  وقد 
نفس، منُهم من كباِر السادة، وقادة القباِئل، وُشيوخها، ومن سائِر العرب، من أَهايل 
العربية األخَرى عامًة. وامتاَزْت حيدرآباد يف هذا  البلداِن  حرَضموَت خاصة، ومن 
القعيطيِة  الدولة  سالطنَي  وحرْضموت،  حر  والشِّ املكال  سالطني  بأن  اخلُصوِص 
هذا  بتقديم  املفتِخُر  منهم  أبناؤهم،  اآلن  وهبا  هلم،  ثانيًا  وطنًا  اختُذوها  قد  العربية، 

اخلَطاِب جلاللتكم.
تَب اجلليلة، واملناِصَب الرفيعة، وفازوا عىل  والعَرُب بحيدرآباد؛ قد حازوا الرُّ
كثري من أمثاهلم بقَصِب السْبِق يف ميادين العلم والعَمل، ومن أبنائهم مئاٌت من َفارغي 
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وغرِيها،  والقانون،  واهلندسة  والعربية  اإلنكليزية  من  النهائيَّة،  العُلوم  يف  التْحصيِل 
ممن خترجوا يف الكليات واجلامعات ونالوا الشهادات العليا، مع أن أكثرهم يف غاية 

االحتياج واخلصاصة.
قديِم  منُذ  واهلنِد  العرِب  بني  ما  مؤكدة  والرتابط  اإلخاء  عالئق  أن  والشكَّ 
الزمان، لكون العرب هم حقيقًة جريان اهلنود، واهلنود جريان العرب، ولكل واحٍد 
منهم حق عىل اآلخر، ولذا فبالبلدان العربية من اهلنود أضعاف األضعاف، نسبًة إىل 
بني  ما  املستمرة  القديمة  الصَداقة  وأنحائها، وهذه  اهلند  أقطار  العرب يف مجيع  عَدد 

العرب واهلند، قد ازدادْت تقويًة ورسوخًا بقدومكم ياَصاحب اجلاللة إىل اهلند«)1(.
ثالثًا؛ مسامهتهم يف فنِّ كتابة الرسائل اإلخوانية:

األدبية  العصور  عرب  وتطورها  وتارخيها،  اإلخوانية،  سائل  الرَّ عن  واحلديث 
دفتيها  بني  حوت  اهلند،  حلضارمة  كثريٌة  جماميُع  وهناك  يطول،  حديٌث  التارخيية، 
تامًا،  إلينا  وصَل  بعُضها  أشياخهم،  أو  أقراهنم  وبني  بينهم  تبودلت  التي  املراسالت 
الكتب، من  متفرقًا يف بطون  ما وجْدناه  منه االسم فقط، ومنه  إلينا  ومنها ما وصل 
إىل  فنشري  ووقتًا جلمعه وحتريره.  ويتطلب جهدًا  خمطوط ومطبوع، وكل هذا حيتاج 
القادرية«)2(؛  املقامات  يف  اجلابرية  »املقاالت  فمنها:  املستطاع،  بقدر  ذلك  من  يشء 
األدبيات  تضمن  1592م(،  1001هـ/  )ت  باجابر  حممد  بن  أمحد  األديب  تأليف 
و:  وأشعار.  رسائل  من  العيدروس،  عبدالقادر  العالمة  صديقه  وبني  بينه  املتبادلة 
»الزهر الباسم من روض السيد حاتم«)3(؛ تأليف عبدالقادر بن شيخ العيدروس )ت 
1038هـ/ 1628م(. وهو اآلخر كتاب حافل ميلء بالفوائد، ضمنه مجيع ما جرى بينه 

القعيطي، السلطان غالب، تأمالت يف تاريخ حرضموت: صـ187-186.  )1(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]15[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]121[.  )3(
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وبني العالمة الصويف السيد حاتم األهدل )ت 1014هـ/ 1605م(، من مراسالت 
وقصائد وأدبيات، ممزوجًا بيشء من الذوق الصويف، واملواجيد واملوشحات. ونظرًا 
لعزة هذا الكتاب، وندرة وجوده، فقد قام العالمة عمر بن سقاف )ت 1216هـ/ 
من  امللتقط  الناعم  البهي  »الروض  ذلك  عمله  وسمى  جواهره،  بالتقاط  1801م( 

الزهر الباسم يف مناقب الشيخ حاتم«.
نامذُج من مراسالت حضارمة اهلند:

َعيِّف السقاف، بعد  وهو لرسالة بعث هبا السيد العالمة عوض بن حممد الضُّ
دخوله اهلند مطلع سنة 1072هـ/ 1661م، تقريبًا، إىل صديقه وأخيه يف اهلل، العالمة 

عبداهلل بن علوي احلداد بمدينة تريم حرضموت:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

الم عىل رُسولِه حممٍد وآله وأْصَحابه، والتابعني  الِة والسَّ »أما بْعَد محِداهلل، والصَّ
الدين، فَسالُم اهلل ورمحته ورضوانه إىل َحرْضة سيدنا وموالنا،  هلم بإحساٍن إىل يوم 
َسالة، ومعدِن جواهر الفراَسة، خائِض  يِف األنبِل، واسَطِة عْقِد الرِّ ، الرشَّ السيِد األجلِّ
بُحور العلوِم الزاِخَرة، وحائز املراتِب الَفاخرة، ذي املَقام الذي تقاعَدْت عنه سوابُق 
اهلَمم، والقْدِر الذي تصاغَرْت عنه أيادي كلِّ ذي ِعَظٍم، حتى اتفَق عىل جاللته قلُم 
 ، اللَساِن ولساُن القَلم، فصار ذكُره يف العامل أْشهَر من ناٍر عىل َعلم، فهو األُخ الويفُّ
، احلبيُب عبداهلل بن سيدنا علويٍّ احلداِد باعلوي، داَمْت رياُض العلم  والصديُق احلفيُّ
َمنْهاًل  زال  وما  األْركان،  مشيَدَة  بوجوده  اإلسالِم  وقواعُد  األغَصان،  َة  خمرضَّ ببقاِئه 
ة كلِّ قاِصد، حميًّى منَّا بأرشِف السالم، وأزَكى التحية واإلْكرام،  لكل وارٍد، حمطًّا هلمَّ

عي إليكم.  عىل مرِّ الليايل واأليام، ومل تزل األشواُق تنِهُضنا إىل القُدوِم عليكم، والسَّ
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عىل أنا ال ننَسى تلك الليايل الرائَقة التي قطعناها يف محاُكم الكريم، فإهنا ليايل 
ما ُأرِسَلْت ذوائُبها إال عىل مُتوِن اإلكرام، وما أسفَرْت وُجوُهها إال عن وُجوِه الرَضا 
التام، وال جَرْت سوابقها إال يف ميادين االنبَساط، فلم تِشنْها ُحزوُن قطيَعٍة، ومل يكن 
ْت كأهنا  يشٌء منها إال يف سُهوِل الوَصال. فعىل تلك األزَمان السالفة َسالٌم، وإن مرَّ
ت أيادينا باسطًة أكفَّ الرّضاعِة واالبتَهال، يف دوام ترقِّيكم إىل  أضغاُث أحالٍم، وما برَّ
مَعارج الكامل، وألَسنُتنا ناطقًة بنرْش حماِسنكم السنية، وأخالِقُكم املرضية، وإن كان 

ذلك أْشهر من ناٍر عىل علٍم. 
معِرفــًة تــزْدُه  لـم  ذكـــْرناَهـــاأَســاميًا  لــَذًة  وإنمـــا 

واملطلوُب من فْضلكم وفيضُكم، دعوًة للفقري َصاحلة، ختِرُجه عام هو متلبٌس 
ه إىل ما هو خملوٌق ألْجله، وتنبُهه من الغْفلة التي  به من األحواِل املْشغلة عن التوجُّ
مْت يف القلِب، حتى َصار ال يسمُع وال يعي، فقد وجَب لنا عليُكم حقُّ ُشهوِد  حتكَّ

املوّدة السابقة:
َلكـْم ذكرانـا  مثـَل  ربَّ ذكـَرى قّربـْت مـن نَزحـافاذكُرونـا 

الم«)2(. وسيُدنا الوالد علويٌّ احلداُد)1(، خمصوٌص برشيِف السَّ
رابعًا؛ مسامهتهم يف كتابة فّن املقامة: 

التعبري،  صيغ  الناشئة  تعليم  منها  الغاية  العريب،  األدب  فنون  من  فن  املقامة 
بأسلوب يكتنفه بعض السجع والبديع اللفظي، ويعود الفضل يف ابتكار هذا اللون 
من األدب لبديع الزمان، أمحد بن احلسني اهلمداين )ت 398هـ/ 1008م(، ويعرف 

تويف برتيم حرضموت يف رجب سنة 1072هـ/ فرباير 1662م.  )1(
ابن سميط، حممد بن زين، هبجة الزمان: صـ83.  )2(
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بعض املعارصين من األدباء املقامة بأهنا: حديث أديب بليغ، وهي أدنى إىل احليلة منها 

إىل القصة)1(. 
فائقة.  شهرة  مقاماته  يف  للحريري  وكان  كبريًا،  تطورًا  املقامات  أدب  وتطور 
اللون  هذا  يف  وصنفوا  األدب،  هذا  يف  بنصيب  اهلند،  يف  احلضارمة  األدباء  وأسهم 
مصنفات قدر لبعضها أن تظهر وتشتهر، وللبعض أن يبقى حبيس األرفف إىل هذا 

اليوم، كام سنعرُض له.
فمن املصنفات يف هذا الباب: »متالئ أكابر جمرمي مدراس وتعاوهنم عىل اإلثم 
مقامة  وهي  )ت 1280هـ/ 1863م(.  باذيب  عمر  بن  أمحد  تأليف  والعدوان«)2(؛ 
أدبية، جعلها مقدمة للقصيدة التي نظمها يف حادثة مدراس، وسبق ذكرها يف الفصل 

األول من هذا الباب، كنموذج عىل أدب الدعوة اإلسالمية.
ومنها: »مقامات«)3(؛ تأليف شيخ بن حممد اجلفري )ت 1222هـ/ 1807م(، 
نسبها إليه الزركيل، ومل نجد هلا ذكرًا عند بقية املؤرخني، وهناك مقامات مفردٌة للمؤلف 
نفسه، يبدو أهنا نسخت عىل حدة، فسميت بأسامء خمتلفة، عىل عادة األدباء. وللجفري 
عدة أعامل أدبية متفرقة، لعلها بمجموعها تؤلف »جمموع مقامات«، فمنها: »نبذة لداع 

يدعو الناس يف مكة«)4(؛ و: »شكايُة املخُلوِق من عَجٍل إىل خالقه عزَّ وجل«)5(.
»املقامات النظرية« لباعبود ومكانتها يف كتب األدب العريب:

ومن املقامات الشهرية حلضارمة اهلند: »املقامات النظرية«)6(؛ تأليف أيب بكر 
ضيف، شوقي، املقامة، )القاهرة، دار املعارف، د.ت(: صـ5.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]222[.  )2(
تقدم ذكرها يف ترمجة مؤلفها برقم ]239[.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]243[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]232[.  )5(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]154[.  )6(
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ابن حمسن باعبود )ت نحو 1150هـ/ 1737م(، نقدم بني يدي الكالم عنها نموذجًا 
منها، ليكون القارئ عىل دراية واطالع عىل أسلوب مؤلفها. قال السيد أبوبكر باعبود 

وَرتية«:  يف )املقامة األوىل(، التي تعرف بعنوان »املقامة السُّ
حماِسَن  فتذاكرنا  اإلخوان،  بعض  مع  سَمرُت  قال:  فتاح،  بن  النارص  »روى 
أنَّ أرض اهلند مجعْت مجيَع املحاسِن  البلدان، فقالوا: قد َشاع وذاع، ومأل األْسامع، 
اشتياَق  إليها  فاشتقُت  األْخَروية،  املطالِب  عىل  يعنُي  ما  احة  الرَّ من  وفيها  الدنيوية، 
املنَح،  إىل  والَعديِم  الفَرح،  إىل  الوصال، واحلزيِن  إىل  الزالل، واملهُجوِر  إىل  الصادي 
ر يف احليلِة التي توِصُل إليها، وترميني بأي وْجٍه عليها، فقيَل يل: إن أهَل  وبقيُت أفكِّ
هذه املدينة، يريُدوَن أن يبعثوا إليها َسفينة، فاختْذُت األْهَبة، وهتيأُت لركوب مرَكب 
الُغْربة، وتوكلُت عىل مالِك امللك، وركبُت يف ذلك الُفْلك، ومنُذ مَشينا من املَرايس، 

ونحُن نقايس من األهواِل ما نَقايس. 
فنزلنا  املْحُروس،  ُسوَرْت(  )بنَدُر  لنا  الَح  النُفوس،  ذهاب  عىل  خْفنا  وحني 
اخلرَب،  اخلرْبُ  ر  فَصغَّ َسة،  مؤسَّ املحاسِن  عىل  التي  والبَلِد  املؤنَِسة،  األْرِض  تلك  إىل 
القابوِسية، واغرَتْفنا من  أنواَرها  البرَص، واقتبْسنا  ومل يْسمِع السمُع بأحَسَن مما رأى 
يف  وأنا  مّدة،  هبا  ومكثُت  العيَدُروسية،  سحائبَها  واستمَطْرنا  القاموِسية،  بَحارها 
هاهتا وَجناهتا، املكتوِب  ّدة. فاتفَق أن خرْجُت يومًا إىل بْعض متنزَّ أنٍس بعد تلك الشِّ

باحلْسِن عىل وَجناهتا:
َمعـنْيجنـُة احلْسـِن هنَـا يـا عاِشـقنْي مـن  وكأٍس  أهنـاٍر  ذاُت 
حـنْي كــلِّ  يف  جتَتنـى  آمنِـيـن﴾ووروٍد  بَسـالٍم  ﴿ادخـُلوهـا 

إىل آخرها. تلك املقامات كان هلا أثر طيب يف آثار األدباء والدارسني لتاريخ 
األدب العريب يف املرشق، ولقد ظلت مثل مؤلفها، خمفيًة عن األنظار دهرًا طوياًل، ومل 
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يكن هلا أي ذكٍر وال ُشهرٍة بني الكتاِب واألدباء، سوى ما يذكره بعض املؤرخني أثناء 

ترمجة مؤلفها املختزلة بوصفه صاحَب »املقامات«، وحسب. 
السيد  اهلند،  مؤرخ  ترمجته،  يف  وذكرها  عنها،  منهم  حتدَث  من  أول  ولعل 
ولكن  اخلواطر«.  »نزهة  يف  1922م(،  1341هـ/  )ت  اللكنوي  احلسني  عبداحلي 
الرابع عرش  كتاب »النزهة« كتاب مل يكن معروفًا يف البالد العربية حتى هناية القرن 
اهلجري، لذلك ظلت »املقامات« يف ظالل النسيان، إىل أن اطلع عليها أديٌب نرصاين، 
من أدباء لبنان، يدعى لويس شيخو )ت 1346هـ/ 1927م(، أثناء تأليفه كتابه »جماين 
األدب«، املطبوع سنة 1305هـ/ 1888م، فنرش يف ضمنه مقامتني منها، مها »املقامة 
اجلونفورية«، و»املقامة الرصنجية«)1(. بعدها أصبح هلا ذكر وتسامع الناس هبا، وبلغنا 
أن العالمة أمحد تيمور باشا )ت 1348هـ/ 1929م( راح يبحث عنها، وراسل بْعَض 

علامء حرضموت عله يْظَفر بنسخة منها)2(. 
إن باعبود احلرضمي، العريب األرومة، وإن ُعِرف عند بعض مثقفي اهلند، فهو 

قد جهل شأنه عند من تصدى لفن املقاَماِت من األدباء العرب املعارصين)3(.
ومؤخرًا، تناول هذه املقامات بالدرس والتحليل، بعض الباحثني والدارسني 
املعارصين، فوجدنا ذكره يف كتاب »فن املقامات بني املرشق واملغرب« تأليف يوسف 
الكاتب، مل يقْف عىل  الصادر سنة 1399هـ/ 1979م)4(، وحتى هذا  نور عوض، 
املقامة«، بقلم حممد  »املقامات« بنفسه، وإنام نقل وصفًا هلا عن »رسالة يف تطور فن 

شيخو، األب لويس، جماين األدب يف حدائق العرب، )بريوت، مطبعة اآلباء اليسوعيني، 1305م/   )1(
1888م(:جـ 2، صـ75؛ باعبود، أبوبكر بن حمسن، املقامات النظرية: مقدمة املحقق، صـ10.

باعبود، أبوبكر بن حمسن، املقامات النظرية: مقدمة املحقق، صـ10.  )2(
املؤلف السابق، املصدر السابق: مقدمة املحقق، صـ8.  )3(

ينظر: املؤلف السابق، املصدر السابق، مقدمة املحقق، صـ9-8.  )4(
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رشدي حسن، ومهام يكن، فاملقصود هو توجيه األنظار إىل هذا األثر األديب. كتَب 
يوسف نور يقول: »وأما يف القرن الثاين عرش، فنلتقي بطائفة من كتاب املقامات، يأيت 
مخسون،  وعددها  اهلندية،  املقامات  صاحب  باعبود،  حمسن  بن  أبوبكر  مقدمتهم  يف 
غري  أيضًا،  مفقودة  منها  الوحيدة  النسخة  أن  ويبدو  الكتب،  دار  فهارس  يف  ذكرت 
أن الدكتور رشدي أشار إليها يف رسالته، ومن هذه الدراسة نعلم أن باعبود يف هذه 
املقامات أراد أن يقدم نامذج سهلة من هذا الفن، عىل عكس النامذج التي وجدناها عند 
احلريري وابن الصيقل اجلزري، وقد أسند روايتها إىل النارص بن فتاح، وأسند بطولتها 
إىل أيب الظَفر اهلندي السياح، وتدور أحداث املقامات يف بالد اهلند، ويكون الراوي 

فيها ضحية حليِل البطل«.
العربية يف شبه  ُزَبيد أمحد يف كتابه »اآلداب  الدكتور  ثم بعد زمٍن، كتَب عنها 
ب عن اإلنجليزية، فقاَل عنها: »أسلوب الكتاب ليس مَزْخرفًا  القارة اهلندية«، املعرَّ
دًا، وإنام هو سهٌل بسيٌط، ويبدو أن )Mr.Chencry( مل يعلم هبذا الكتاب  وال معقَّ
عندما ترجم »املقامات احلريرية«، فلم يذكره يف مقدمته بالرغم من أنه ذكر كلَّ كتِب 
أوربية  مكتبة  توجد  الغالب ال  احلريري«، ويف  »مقامات  وبعَد  قبَل  املؤلفة  املقامات 
حتتوي عىل خمطوطة منه، وقد طبع عىل مطبعة حجرية يف اهلند أكثر من مرة، وتقتني 

مكتبة املكتب اهلندي نسخة منه«)1(. 
ولكن يبدو أن أسلوب »املقامات«، مل يُرْق جلميع الدارسني، فنجد أمحد إدريس، 
ث عنها يف كتابه »األدب العريب يف شبه القارة اهلندية حتى أواخر القرن الرابع  يتحدَّ
عرش اهلجري«، الصادر سنة 1418هـ/ 1998م، يتهكم بأْسلوهبا، ويزعم أنه ركيُك 
ر يف أكثر من موضٍع منه: أن عَربيَّة باعبود قد فسدْت بعد دخوله اهلند!،  األلفاظ، وكرَّ

أمحد، الدكتور زبيد، اآلداب العربية يف شبه القارة اهلندية، )بغداد، وزارة الثقافة والفنون، 1978م(:   )1(
صـ229؛ باعبود، أبوبكر بن حمسن، املقامات النظرية، صـ8-6.
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وأشد من ذلك: زعُمه أن أْصَغر طالٍب من العرب يمكنه أن يصوغ مقاماٍت أحسَن من 
»املقامات النظرية«، إىل آخر ما نفَث به قلمه)1(، وكالُم هذا الدارِس، ساحمه  اهلل، تفوُح 
منه رائحة التحاُمل، وال ندري ما الذي محله عىل هذا اهلجوم السافِر وغري املحموِد، 

عىل مقامات السيد باعبود!. 
ختامًا، ففي سنة 1419هـ/ 1998م، قام األستاذ عبداهلل حممد احلبيش بتحقيق 
املجمع  املقامات، عن ثالث نسخ خمطوطة، سبق وصفها. ونرشت عن طريق  هذه 

الثقايف بأبوظبي، جولة اإلمارات، وجاءت يف 317 صفحة. 
رابعًا؛ فن املقالة:

املقالة من الفنون األدبية، وهو فنٌّ استحدث يف العرص احلديث، بل ذهب بعض 
األساليب  بني  الفارق  مع  اهلجري،  الثاين  القرن  إىل  تعود  جذورها  أن  إىل  الباحثني 
البيانية القديمة واألساليب احلديثة املعارصة، وألدباء مرص حديثًا قصب السبق فيها، 
وتزامن شيوعها انتشار الصحف واملجالت يف العامل العريب واإلسالمي)2(. وتقسم 
إىل مقاالت ذاتية، ومقاالت موضوعية، وكالمها تنبعان من رغبة الكاتب يف التعبري، 
املوضوعات،  من  موضوع  عن  أو  ذاتية،  املقالة  فتكون  الشخصية،  تأمالته  عن  إما 

فتكون موضوعيًة)3(.
* نموذج ملقاالِت حضارمة اهلند:

كتب العالمة األديب عبداهلل بن أمحد املدحيج )ت 1408هـ/ 1986م(، مقالة 
ضافية عن املعاهد العلمية التي انترشت يف عهد الدولة اآلصفية يف حيدرآباد، فقال: 

أمحد، الدكتور زبيد، اآلداب العربية يف شبه القارة اهلندية: صـ 5، 178، 377.  )1(
نجم، حممد يوسف، فن املقالة، )بريوت، دار الثقافة، ط4، 1387هـ/ 1966م(: صـ17، و64.  )2(

نجم، حممد يوسف، فن املقالة: صـ97.  )3(
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».. هذا؛ وإن بمدينة حيدرأباد الدكن عددًا وافرًا من املعاهد العلمية، كاملدارس 
واملكاتب واملطابع، وكلها ذريعٌة إىل َنرْشِ العلوم واملعارف، وقد تقدمت أشواطًا بعيدًة 
الطائرَة  األمَصار  به  تباهي  أن  حليَدرآباد  حيقُّ  الذي  العرْص  ذلك  احلارض،  العرص  يف 

الصيت يف بْحِث العُلوم. 
الدينية  العربية  املدرسُة  تلك  النظامية(،  )املَدرسُة  وأسَبقها  أشهِرها  من  وإن 
املحضة، التي مل تشبها حتى اآلن شائبٌة من أوَضار األلني األجنبية، والعلوم الغربية، 
فيه«.  يقع  أن  يوشك  احلمى  حول  حام  »من  فإن  الشبهات،  يف  الوقوع  عن  حتاشيا 
ومؤسس بنيان جمدها، ورافع منارها هو حرضة موالنا شيخ اإلسالم، العالمة أنوار اهلل 
س اهلل روحه، أستاُذ امللك املسعوِد، سلطان العلوِم، نظاِم حيدرآباد.  فضيلة جنگ، قدَّ
أخالُقهم،  وهتذبْت  نفوُسهم،  سْت  تقدَّ من  األساتذة  من  اهلل،  رمحه  هلا،  اختار  وقد 
واستناَرْت عقوهُلم، ورُجَحْت أحالُمهم، وصَدقْت عزائُمهم، وحنَّكْتهُم التَجارُب، 
فأصبحت روضًة من رياض اجلنَّة، ِغراُسها أبناُء بررٌة، من آباٍء ُرمَحاء. وهي من املَعاهد 
التي طار ذكُرها يف البلدان، وساَرْت هبا الركباُن، ُتَشدُّ إليها رحاُل طالِب العلوِم من 
اِسعة، كُبَخاَرى وسَمْرَقند، وأفغانْستان، وجزيَرِة العَرب، وأْطراِف اهلنِْد،  األقَطاِر الشَّ
ٌ لـمـا ُخلَِق  ايف، فيغرِتُف كٌل عىل حَسِب استِْعداده، إْذ »كٌل ميرسَّ فرِيُدوَن معينَها الصَّ
َله«، وقد أنجَبْت، وهلل احلمُد، الكثرَي الطيَِّب، فاشتغل كل بوظيفته، فمنهم القايض، 
ومنهم املفتي، ومنهم األستاذ، ومنهم املشتغل بالدعاية العامة، ومنهم املستخدم يف 

أعىل املناصب اجلليلة.
أيضًا  أسَسها  العلوم،  إشاعة  مطبعة  بالذكر:  اجلديرة  املطابع  من  وبحيدرآباد 
حرضُة شيخ اإلسالِم، فضيلة جنگ، عليه الرمحة، وغايتها التي ترمي إليها نرش العلوم 
التي  للنفع، ومن حسناهتا  تعميام  املسلمني،  من  عنها ألحد  التي ال غنى  الرضورية 
ال تنسى: طبعها كتاب »نثر املرجان يف رسم نظم القرآن«، يف سبعة أجزاء، للفاضل 
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العالمة حممد غوث املدرايس من علامء القرن الثاين عرش. وهبا العديد من املعاهد احلرية 
بالتنويه: جلنة إحياء املعارف النعامنية، واسمها يفرس غايتها، أنشأها نخبة من خرجيي 
اعتنت بجمع كثري من مؤلفات اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه،  النظامية، وقد  املدرسة 
ومن قُرَب من عرْصهم رمحهم اهلل، من مصادر عديدة، مرص، واآلستانة، واحلجاز، 

وأطراف اهلند،..... فاجتمع لدهيا عدد وافر يف مدة قليلة«)1(.
خامسًا؛ فن التقريظ النثري:

العريب  األدب  يف  التأليف  ظاهرة  نشوء  مع  نشأ  أديب،  لون  أو  فٌن  التقريظ 
واإلسالمي، ويذهب بعض الباحثني إىل أن التقريظ والتقديم، بمثابة واحدة، وأصل 
استعامل مصطلح )تقريظ( يف املدح والثناء، وإضفاء هالة من اإلعجاب عىل الكالم أو 
الشعر أو الكتاب أو الشخص املقصود بذلك التقريظ، كام ورد يف رشح معنى الكلمة 
يف كتب اللغة. ثم شهدت صناعة التقريظ الكثري من التطور واإلبداع، فبعد أن كانت 
الذي  واملديح  الثناء  بعبارات  مشحونة  وكانت  كبري،  حد  إىل  األلفاظ  خمترصة  قدياًم 
اعتادوا عليه، مع تكلف بعض السجع وألوان البديع يف الكتابة، أصبحت التقاريظ 
املقرظني إعطاء رؤيته اخلاصة يف  فائدة، حيث يفضل بعض  أكثر سعة، وأعم  اليوم 
النقد والتوجيه، وهو أمر مهم،  الكتاب املقرظ له، ويتناول أفكار املؤلف بيشء من 

يثري املوضوع، ويشد من أزر الكاتب. 
ماٌت عىل عدٍد من الكتب القيمة، املطبوعة منها،  وحلضارمة اهلند تقاريُظ ومقدِّ
أو تلك التي ال تزال حبيسة أرفف املكتبات، ومن أقدم ما ُعِرف من تقاريظ حضارمة 
اهلند: »تقريٌظ عىل رسالة يف تنزيه اإلمام مالك عن املقالة الشنيعة التي نسبها إليه من ال 
خالَق له؛ من إنشاء عبدالقادر بن شيخ العيدروس )ت 1038هـ/ 1628م(. كتبه 

حميي الدين، بروفيسور سلطان، علامء العربية ومسامهاهتم: صـ326-325.  )1(
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بطلب من صديقه أمحد بن عيل البسكري اجلزائري، دفني اهلند. وله أيضًا: »تقريٌظ عىل 
رشح ُمَعارضة البوصريي لقصيدة بانت سعاد، البن دعسني؛ ومطلع معارضة األديب 
حممد بن سعيد البوصريي )ت 696هـ/ 1296م(، لقصيدة بانت سعاد لكعب بن 

مالك ريِضَ اهلل عنه، قوله:
اِت مْشـغوُل وأْنَت َعن كلِّ ما قدْمَت مسؤوُل)1(إىل مَتـى أْنـَت باللَّـذَّ

وابن دعسني، شارح املعاَرضة، هو عبد امللك بن حممد، من أهل اليمن، )ت 
1006هـ/ 1597م(، كان من شيوخ العيدروس، وبينهام استفادات باملراسلة)2(.

فائدة؛ يف ذكر رشح ابن دعسني:
املعاد  ذخر  برشح  الزاد  »إعداد  يسمى  البوصريي،  معارضة  عىل  ورشحه 
كتبها  نفسه،  املؤلف  بخط  برتكيا  طوبقبو  يف  نسخة  منه  سعاد«،  بانت  معارضة  يف 
برقم  باملغرب،  الرباط  خزانة  يف  وأخرى  8557؛  رقمها  1587م،  996هـ/  سنة 
1467/1292 كتاين؛ وثالثة يف اخلزانة العلمية الصبيحية، املغرب، سال، برقم 182؛ 
ورابعة يف مكتبة األحقاف برتيم، رقمها 243، كتبت سنة 1207هـ/ 1792م ضمن 
جمموعة الرباط ]صورها معهد املخطوطات العربية، الكويت، وهي حمفوظة فيه برقم 1218[، 
وخامسة يف مكتبة احلرم املكي رقمها 138؛ وسادسة يف مكتبة جامع صنعاء الغربية 

برقم 1006، ونسخ غريها مذكورة يف »الفهرس الشامل«)3(.

ديوان البوصريي، رشح وتعليق حممد التونجي، )بريوت، دار اجليل،  البوصريي، حممد بن سعيد،   )1(
2002م(: صـ387.

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ451.  )2(
احلبيش، عبداهلل حممد، جامع الرشوح واحلوايش: جـ1، صـ390؛ مع التنبيه إىل أن احلبيش ذكر أن   )3(
نسخة أخرى بخط املؤلف سنة996هـ بمكتبة الصائغ ببغداد. نقال عن »جملة املورد« العراقية، عدد 

ربيع، سنة 1983م. املؤلف نفسه، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ96. 
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القعيطي  صالح  السلطان  »تقريظ  نامذجها:  من  نذكر  حديثة،  تقاريظ  وهناك 
احليدرآبادي عىل ديوان الشاطري«؛ والشاطري، هو العالمة الفقيه األديب، حممد بن 
أمحد بن عمر، باعلوي احلسيني )ت 1422هـ/ 2001م(، وهذا التقريظ مؤرخ يف 3 
شعبان سنة 1366هـ/ 22 يونيو 1947م، وطبع يف صدر »ديوان الشاطري«، الصادر 
يف تلك السنة. والتقاريُظ كثرية متنوعة، وَحْسبنا أن نذُكر بعضًا منها، عىل سبيل املثال 
1350هـ/  )ت  باحطاب  سامل  تأليف  الثمني«  »الدر  كتاب  تقاريظ  االستقصاء:  ال 
1922م(،  1341هـ/  )ت  الدين  شهاب  ابن  بكر  أيب  تقريظ  ومنها:  1931م(، 
وتقريظ السلطان )األمري وقتها( صالح الِقَعيطي )ت 1375هـ/ 1936م(. ويكفي 

هذا القدر يف فن النثر األديب.
املطلب الثاين

إسهامهم يف فنون الشعر العريب
عُر يف تعريفه البسيط، هو: الكالم املوزون املقفى؛ وعند أهل العربية: هو  الشِّ
الكالم الذي قصد إىل وزنه وتقفيته قصدًا أوليًا، واملتكلم هبذا الكالم يعد شاعرًا)1(. 
وهو أقسام وأنواع كثرية جدًا، واملؤلفات فيه ال حيرصها حارص، والشعراء جم غفري. 
والكالم يف مدح الشعر أو ذمه، وذكر ما ورد عنه يف الكتاب والسنة، ليس هذا موضعه. 
ة، عبداهلل بن عباٍس، ريِضَ اهلل عنهام: »الشعر  ويكفينا أن نستشهد هنا بقول حرب األمَّ
ديوان العرب«. وذلك فيام رواه احلاكم يف »مستدركه« بسنده إليه: أنه ُسئَل عن قوله 
عز وجل: ﴿حس خس مس حص ﴾، فقال: إذا خفَي عليُكم يشٌء من القرآِن فابتغوُه يف 

عِر، فإنه ِدْيواُن العَرب«)2(.  الشِّ

القنوجي، صديق حسن خان، أبجد العلوم: صـ426-425.  )1(
العلمية،  الكتب  دار  )بريوت،  الصحيحني،  عىل  املستدرك  احلاكم،  عبداهلل  بن  حممد  النيسابوري،   )2(

1411هـ/ 1990م(: جـ2، صـ542، حديث 3845.
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واللزوميات،  والوصف،  والنسيب،  والرثاء،  واهلَجاء،  املديح،  فنونه:  فمن 
عر وقواِعده، وهو علم القوايف،  واأللغاز، واملَساجالت، ويتفرع عنه العلُم بَصنعة الشِّ
وغري ذلك. وملا أن موضوعنا هنا إنام هو إثبات مشاركة مهاجرة احلضارمة يف اهلند 
يف فنون األدب والشعر، فسوف يكون حديثنا عن إسهامهم يف قرظ الشعر ونظمه، 
وذكر دواوينهم الشعرية التي مجعوها بأنفسهم أو مجعت هلم، ويف مصنفاهتم يف علم 
العروض، وأعرج أخريا عىل ذكر نامذج من أشعارهم يف ألوان الشعر وفنونه املختلفة.

ظ الشعر ونظمه: أوالً؛ إسهامهم يف قررْ
فمن جماميعهم الشعرية: ديوان »اللزوميات«)1(؛ من إنشاء حممد بن عمر بحرق 
)ت 930هـ/ 1523م(، وسيأيت التعريف هبذا اللون األديب، وممن اشتهر به أبوالعالء 
املعري )ت 449هـ/ 1057م(، و»لزوميات« الشيخ بحرق، مما تستدرك عىل األستاذ 
بعد  نعرف  »مل  قوله:  يف  )ت 1356هـ/ 1936م(  الرافعي  صادق  مصطفى  الكبري 
املعري من تكلف تأليفًا مستقاًل يف لزوِم ما ال يلزم، إال ما وقفنا عليه يف ترمجة عبد 

العزيز بن قايض محاة، من فوات الوفيات، وقد تويف سنة 662هـ«)2(. 
ومنها: »ديوان شعر«)3(؛ من إنشاء عبداملعطي باكثري )ت 989هـ/ 1581م(، 
و:  1581م(.  990هـــ/  )ت  العيدروس  شيخ  إنشاء  من  شعر«)4(؛  »ديــوان  و: 
نفيس،  وهو  باعبود،  حمسن  بن  أبوبكر  مجعه  مدهر«)5(؛  ومنثور  منظوم  »جمموع 
العريب. و: »الروض األريض  وجدير أن يقوم بتحقيقه أحد املتخصصني يف األدب 

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]70[.  )1(
الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب: جـ3، صـ237-236.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]86[.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]89[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]29[.  )5(
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والفيض املستفيض«)1(؛ ديوان شعر عبدالقادر بن شيخ العيدروس )ت 1038هـ/ 
1628م(. و: »ديوان شعر«)2(؛ من إنشاء جعفر الصادق )األول( بن عيل العيدروس 
)ت  1064هـ/ 1653م(. و: »ديوان شعر«)3(؛ من إنشاء أيب بكر بن حمسن باعبود 

)ت 1151هـ/ 1738م(. 
وللسيد العالمة شيخ اجلفري )ت 1222هـ/ 1807م( عدة دواوين وقصائد 
مفردة، منها: »ديوان شعر«)4(؛ و: »مرثية يف األمري الصنعاين«)5(؛ و: »مرثية يف العالمة 
من  الصادرات  »اهلفوات  و:  الرزانة«)7(؛  مضاعف  »منظوم  و:  املغريب«)6(؛  اجليالين 

اخلياالت الواردات«)8(؛ فهذه مخسة أعامل شعرية، جتمع شعره.
)ت  باذيب  عمر  بن  أمحد  العالمة  الشيخ  إنشاء  من  شعر«  »ديوان  ومنها: 
1280هـ/ 1863م(، ومن مفردات ذلك الديوان الكبري: »القول األغر يف مدح سيد 

البرش«)9(؛ و: »سبائك اإلبريز يف الرد عىل اإلنگريز«)10(.
ومنها: »ديوان شعر«)11(؛ من إنشاء أيب بكر بن عبدالرمحن ابن شهاب الدين 
»ديوان  ومنها:  1925/1344م.  سنَة  وفاته  بعد  طبَع  1922م(،  1341هـ/  )ت 

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]119[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]143[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]153[.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]228[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]235[.  )5(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]236[.  )6(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]240[.  )7(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]246[.  )8(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]266[.  )9(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]265[.  )10(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]171[.  )11(
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شعر«)1(؛ من إنشاء عبداهلل بن علوي العطاس )ت 1334هـ/ 1915م(، و: »ديوان 
أورد  وقد  باحطاب )ت 1374هـ/ 1954م(،  بن سامل  إنشاء صالح  من  شعر«)2(؛ 
تلميذه سلَطان حميي الدين نامذج من شعره، وفيه ركاكٌة، وأرى أن نثَره أحَسُن من نْظِمه.

ثانيًا؛ مسامهتهم يف علم العروض:
وعلم العروض، من العلوم األدبية، وهو يبحث عن أحوال األوزان الشعرية 
املعتربة، وهي ستة عرش بحرًا، مشهورة عند العرب، وأول واضع له هو اخلليل بن 
التأليف يف  أمحد الفراهيدي)3(، وقد ساهم العالمة املتفنن حممد بن عمر بحرق، يف 
هذا اللون األديب، فقىض عن احلضارمة دينًا، وذلك يف كتابه: »رشح منظومة يف علم 

العروض«)4(؛ تأليف حممد بن عمر بحرق )ت 930هـ/ 1523م(.
ِظ الشعر: نامذج من إسهامهم يف قررْ

بمراحل  مر  األدبية،  الفنون  من  كغريه  والشعر  كثرية،  الشعرية  األغراض 
تارخيية، تعرض فيها للزيادة والتهذيب والتشذيب، وكل عرص خيتلف عام قبله، ففي 
الفصل األول، من الباب الثاين والسبعني من »املستطرف« لألبشيهي، ذكر أن فنون 
الشعر عرشة، ثم نقل عن عبدالعزيز بن أيب األصبغ أهنا ثامنية عرش فنًا)5(. ويف العرص 
احلديث، جعلها األديب مصطفى صادق الرافعي اثني عرش بابًا، وايا كان ذلك، فهنا 

نذكر نامذج من فنون شعر حضارمة اهلند، للتدليل عىل قدراهتم اللغوية واألدبية.

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]6[.  )1(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]194[.  )2(

القنوجي، صديق حسن خان، أبجد العلوم: صـ447.  )3(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]56[.  )4(

دار  )بريوت،  صالح،  إبراهيم  حتقيق  مستطرف،  فن  كل  من  املستطرف  حممد،  بن  أمحد  األبشيهي،   )5(
صادر، 1999م(: جـ3، صـ59.
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ف:  فمن شعرهم يف باب الوصرْ

قوُل أمحد بن عبد املعطي باكثري، األمحدآبادي، يف وْصِف القهوة، وأوانيها:
لنَا ــــىَل  جُتْ ـــَوٍة  قـــْه حمــكــم  ينـيِّ طـاَب رَشاهُبـاهلل  يف أبَيـِض الصِّ
مْكُحولــٌة مقَلــٌة  ِهـَي  ــا)1(فَكأنــام  ــَداهُب أْه فوِقها  من  ُدَخــاهُنــا 

ومن شعرهم يف باب الَفْخر: 
بنسبته  مفتخرًا  1582م(،  990هـ/  )ت  العيدروس  عبداهلل  بن  شيخ  قوُل 

العلوية:
رتَبـِةلنا بالرُسـوِل املْصطَفى خرُي نسـبٍة كلِّ  عـىل  تعُلـو  مسلَسـلٍة 
ه ســرِّ َجوهــُر  اهلل  علــِم  للطريَقـِةأئمــُة  قـدوٌة  حْلــٍم  زواِهــُر 
ِت)2(شـموٌس جتّلـْت والبـدوُر َطوالِـٌع ـعد منه اسَتمدَّ نجوٌم لنَا بالسَّ

ومن شعرهم يف باب الرثاء: 
قول العالمة عبدالقادر بن شيخ العيدروس )ت 1038هـ/ 1523م( يف رثاء 

صديقه شهيد العلم واألدب، أمحد بن حممد باجابر )ت 1001هـ/ 1592م(:
بــْدٍء بعد  ــــودًا  َع اهلل  الّشهـايبَســـالُم  فيـه  ــَوى  ث قــرٍب  عىل 
لـَدينَـا مصيبُتـه  جّلــْت  التَهـاِبلقــد  يف  منَهـا  القلـُب  وَصـار 
ــَقــى ــآِبُتـــويَف غــرَي مــذُمــوٍم وأب امل حــّتــى  ـــرْسًة  ح لقلبَِي 

مصطفى  بن  عيل  السيد  يرثي  باعبود  حمسن  بن  بكر  أيب  األديب  قول  ومنه 

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ485.  )1(
املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ493.  )2(
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العيدروس )ت 1128هـ/ 1715م( املتوىفَّ بمدينة ُسوَرت:

كاألْعـواِم األيـاَم  أرى  يل  وأرى حديـَث النـاس كاألْحـالِممـا 
َسـامِئها وُنـوُر  مقِفـَرًة  واإلْظـالِمواألرَض  باإلقَتـام  شـْيَب  قـد 
األوَهـاِم؟أجـَرْت أمـوٌر تقَتيض ما شـاهَدْت مـن  رضٌب  أم  عينَـاي 
واإلهلـاِمهـذا َعفيُف الديـِن نْجُل املْصطفى الَفْضـِل  والعيـدُروِس 
وبأْصِلـه بِـه  نيـا  الدُّ زاَنـت  م)1(مـن  أمَسـى جـواَر الواحـِد الَعـالَّ

ومن شعرهم يف باب اهلجاء: 
واهلجاء أنواع، منه هجاء األشخاص، ومنه هجاء البلدان، فمن األخري قول 
األديب أيب بكر باعبود العلوي، نزيل دار املْلِك دهلي، يف التضجر من اإلقامة يف دار 

الغربة:
وحني بـاَن اصطباري كدُت أبِدهياَضاَق الفَضاْء عن أموٍر كنُت أخفيها

بانيهـاقاسـيُت يف اهلنِد أهـواالً وأعظُمها ذلَّ  َهـواٍن  بـداِر  مكثـي 
وال النـواُل  منـه  يرجتـى  سـيٌد  فيَهـاال  ُيلتَقـى  وأديـٌب  فطنـٍة  ذو 
منهـا ومـن أهِلهـا لِكـْن أدارهيا)2(تـاهلل قـد سـِئَمت نْفـيس بـام لقَيْت

ومن شعرهم يف باب األحاجي الشعرية:
املراد داللة  األلفاظ عىل  منه داللة  ف  يتعرَّ الشعر،  فنون  وباب األحاجي من 
خفية، بحيث ال تنبو عنه األذهاُن السليمة، بل تستحِسنها وتنرشُح إليها)3(. فمنه قول 

باعبود، أبوبكر بن حمسن، املقامات النظرية: مقدمة املحقق صـ14.  )1(
املؤلف السابق، املصدر السابق: مقدمة املحقق، صـ14.  )2(

القنوجي، صديق حسن خان، أبجد العلوم: صـ293.  )3(
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العالمة حممد بن عمر بْحَرق )ت 930هـ/ 1523م( رمحه اهلل: 

أمجِعهـا النْحـو  كلـامِت  متِقنـًا  ومنتظَِمـْهيـا  وأفـرادًا  ونوعـًا  حـدًا 
أحُرفهـا وْهـَي  كلـامٌت  أربـٌع  َكِلَمـْةمـا  َهـا  كلُّ مجعْتهـا  وقـد  أيضـًا 

قال عبدالقادر بن شيخ العيدروس معلقا عليها: »هَذا يف متثيل الوقِف عىل َهاء 
السْكِت، أي: قوُلَك: »َكِلَمه«، فالكاُف يف قولَك »كلَمة« للتمثيل، والالم للجّر، وامليُم 

ْكِت«)1(. أصُلها »ما« االستفهامية، ُحِذَفت ألُِفها، واهلاُء للسَّ
زًا يف )َشْمعة(: ومنه قول األديب عبداملعطي باكثري )ت 989هـ/ 1581م( ملغِّ

َقواُمَهـا لـْدٌن  هيَفـاُء  ـْمِروممُشـوقٌة  فِة السُّ من البيِض ُتْزِري باملسـقَّ
تفتِّـُق ِدْرَع اللَّيـِل مـن َطلَعـِة الَبْدِرإذا أصبَحـْت أمَسـْت حتـدُّ ِسـنَاهنا
َجى فَصار هنـارًا أبيضـًا سـاطَع الَفْجِرفَضـوُء َسـناها قد حمَـا آيـَة الدُّ
َناطـٍق غـرَي  طائـاًل  لِسـانًا  ومن َغـرِي أْجَفـاٍن مداِمُعهـا جْتريمتـدُّ 
بياُضـُه جُلينـًا  حتكـي  ْت عـىل هلِب اجلْمِروِجلباهُبـا  وأحَشـاؤها زرَّ
بتْصِحيفـِه وال َت حنَي منَاٍص جاَء يف حمَكِم الذْكِرإذا مجَعـْت تسـمْع 
ـرت)2(فدونـَك لْغـزًا واِضحًا قـد رَشحُته وبينُتـه لكـْن بنـوٍع مـن السَّ

ومن شعرهم يف باب االقتباس:
قول العالمة شيخ بن عبداهلل العيدروس )ت 990هـ/ 1582م(:

ـــوٍت ــِل َف ــْب ــن ق ـــوا م ـــارُع ــاَس ــَت ـــا ووْق ـــَرًص ــوا ُف ــُم ــن واغ

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر:صـ208.  )1(
العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ482.  )2(
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ـــا ـــْرًض ق هلل  ـــــوا  ـــــِرُض ــى﴾)1(واق حــتَّ الـــرِبَّ  تنَالوا  ــن  ﴿ل
ومن شعرهم يف باب اللزوميات:

الرافعي:  عنه  قال  الشعر،  أبواِب  من  اليلزم،  ما  لزوم  أو  اللزومي،  والشعر 
ي االلتزام واإلعنات والتضييق والتشديد، وهبذه األسامء يدور يف كتبهم، واملراد  »ُسمِّ
 ، ويِّ بذلك عندهم أن يعنت الناظم أو الناثر يف التزام حرٍف أو أكثر قبل حرٍف الرَّ

ته، ولو تركه مل يدخل عليه ضعٌف«)2(.  وهو إنام يفعله صاحُب الكالِم لقوَّ
وسبق ذكر مؤلف للعالمة حممد بن عمر بحرق )ت 930هـ/ 1523م( يف 

هذا الفن. 
منه  كتاٍب  باكثري )ت 989هـ/ 1581م(، يف  األديب عبداملعطي  قوُل  ومنه 
إىل صديقه العالمة شيخ بن عبداهلل العيدروس )ت 990هـ/ 1582م( يطلُب منه 

جاريًة )امرأة(، والتزم بكلمة )جارية( يف قافية األبيات كلها، فقال:
ـــــدًا نــعــمــُتــُه ـــــيِّ راري اجلـــارَيـــْةيــــا س ــــــدَّ فــــوَق ال
ــــدا ـــِه َغ ـــي ـــفَّ ـــْةوُجـــــــود ك ـــارَي مــثــَل الــــريــــاِح اجل
مــا َك  ــــــــزِّ ع يف  ــــــــدوُم  ـــْةت ـــارَي ـــــَرْت بــبــْحــٍر َج ج
ــــــا تــــريــــُدُه ــه َجـــارَيـــْةفــــُكــــلُّ َم ــي ــــــــَداُر ف األق
ـــبـــٍد ســيِّــدي ــــْز لـــَع ــــِج ـــْةأن ـــارَي ــــــوِع اجل ـــــَد ُرُج وْع
ـــــاِن َجــــارَيــــْةهــــَبــــاتــــُكــــْم مــــــــربوَرٌة َم ـــــزَّ ـــن ال م
ـــُل َهــامــي فــْضــِلــُكــم ـــي ــــْةوَس ــــارَي ــــــنٍي َج ـــــــامِء َع َك

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ493.  )1(
الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب: جـ3، صـ236.  )2(
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ـــْم بـــَعـــْبـــدُكـــم ـــُك ـــف ـــط ـــْة)1(ول ـــارَي ـــوِع اجل ُم ـــدُّ ـــفُّ ال َك

ومن شعرهم يف فن البالغة والبديع:
يف التورية: قوُل األديب أمحد باجابر، موريًا بني الدموع وخطِّ ابن مقلة، مشبهًا 
املقلة،  بينهام  واجلامع  مقلة،  ابن  األديب  بخطِّ  اخلدود،  عىل  ختط  وهي  العني  دموع 

فالدموع تسيل من املقل فكأهنا تكتب عىل صفحات اخلدود:
مسـتَهّلْهكتبـُت عىل اخلـُدوِد لفْرِط َشـوقي دُمـوٍع  مـن  ُسـطورًا 
ُحْسـنًا فـاَق  خلـطٍّ  تعَجـْب  ُمْقلـْه)2(فـال  ابـِن  َخـّط  إنـه  ـَك  وحقِّ

ومنها قول األديب عبداهلل مدهر، فيام أورده عنه غالم آزاد البلكرامي اهلندي 
)ت 1194هـ/ 1779م( يف »سبحة املرجان«:

ختـوُض بحارًا نْحـَوه اليوَم واللَّيالأيـا َسـاعيًا يف اهلنـِد مبتغـَي الثَّـراء
أتْسـَعى إىل هنٍد وجتُفو مَحى ليىل)3(عداك َصـواُب الـرأِي فيـام تُروُمه

يف التسميط:
والتسميُط أبياٌت مشطورة، جتمعها قافية واحدة، منه قوُل العالمة حممد بن عمر 

بحرق )ت 930هـ/ 1523م( من مدحية نبوية له:
ما إذا  ــــادي  احل أهيـــا  ــا  ي واخلياَماأال  طيبَة  ــاَب  ــَب ِق أتــيــَت 
ـالَما السَّ َسـاِكنَها  واْقـَر  العتــاَبــافخيِّـْم  منـازلِـه  مـن  وقبِّـْل 

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ483.  )1(
السقاف، عبداهلل بن حممد، تاريخ الشعراء: جـ1، صـ208.  )2(

الندوي،  الرمحن  فضل  حممد  حتقيق  هندستان،  آثار  يف  املرجان  سبحة  آزاد،  عيل  غالم  البلگرامي،   )3(
)اهلند، معهد الدراسات اإلسالمية، جامعة عليگرة، 1980م/ 1410م(: جـ2، صـ94.
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بالقُبـوِل نفَسـك  فهـنِّ  وُسـويلهنـاَك  َمأمـويل  نْفـُس  يـا  وُقـْل 
َرُسـوِل مـن  لـَك  يـا  اهلل  الِعَذابـا)1(رُسـول  مناِهَلـه  وِردْي  ِقفـي 

عرْري: يف التأريخ الشِّ
وقد يسمى التاريَخ احلريف، ألن املرجع فيه إىل حساب األحرف األبجدية، وال 
يعرف بالتعيني أول من استعمله يف الشعر«)2(. وطريقة التاريخ يف هذا الشعر: أن يوضع 

ز(، الذي كّل حرف فيه له رقم خيصه. تاريٌخ حلادثة معينة، عىل حَساب )أبَجد هوَّ
1020هـ/  )ت  أمحدآباد  نزيل  الشحري  بافالح  عبداهلل  األديب  شعر  فمن 
1611م، تقريبًا(، يف رثاء شيخه العالمة شيخ العيدروس )ت 990هـ/ 1582م(، 

قوله:
ــدي ْخـــــــُت نـــقـــَلـــَة ســي العيـَدُروْسأرَّ الشـُموِس  َشـْمِس 
ــــر جتــــــْد تــــارخَيــــه ــــُظ الّشُموْس«)3(ان »القْطُب هو شْمُس 

أيدي  عىل  1594م،  1003هـ/  سنة  أمحدنگر،  بلدة  تدمري  حادثة  يف  وقوله 
املغول:

ـــر ـــگ ـــْدن ــرْبَهــــــــــْدُم أمح ــَت ــع ـــاِس م ـــنَّ ـــل فـــيـــِه ل
وإْن تــــارخُيــــه  )4()َبـــــــاغ(  حــرَضْ فقد  ــاَب(  )َغ قْلَت 

فعدد كلمة »غاب« أو »باغ« = 1003، وهو تاريخ السنة.

بحرق، حممد بن عمر، حدائق األنوار: صـ79.  )1(
الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب: جـ3، صـ250.  )2(

السقاف، عبداهلل بن حممد، تاريخ الشعراء احلرضميني: جـ1، صـ188.  )3(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ1، صـ188.  )4(
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ومنه تأريخ األديِب عبداملعطي باكثري )ت 989هـ/ 1581م( للعام الذي أخذ 

فيه َجنكيز خاْن مدينة أمحدآباد، حيُث قال:
جنـ لـــنـَــرْص  تــعــجــبــوا  ـــِهال  ـــزتِ ع يف  ــــان  خ ـــكــز 
ــه ل اهلل  ــــــَن  م ـــــــرْصٌ  ــِهن ــعــتِ طــل يف  ـــُد  ـــْع ـــس وال
ـــه ـــارخي ـــــــى ت ــِه()1(وقــــــد أَت ــتِ ــع ــل ط يف  ـــرْصُ  ـــنَّ )ال

فعبارُة »النرص يف طلعته« = سنة )975هـ/ 1567م(.
يف الشعر العلمي:

الفنوِن  مسائَل  جيمع  مما  املنظومة،  العلمية  باملتون  عنه  يعربَّ  ما  به  ويقصد 
وضوابَطها)2(. 

فنوهنا،  حسب  ذكرت  اهلند،  حضارمة  نظمها  كثرية  علمية  منظومات  وهناك 
»نظم  و:  بن عمر بحرق،  »منظومة يف احلساب«)3(، ملحمد  املثال:  ومنها عىل سبيل 
اخلطبة الطاهرية يف اآلداب اإلسالمية«)4(، ألمحد بن عمر باذيب، و: »ذريعة الناهض 

إىل علم الفرائض«)5(، أليب بكر بن شهاب الدين، وغريها.

* * *

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ483.  )1(
الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب: جـ3، صـ100.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]76[.  )3(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]3[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]172[.  )5(
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الفصل السابع
إسهامهم يف تدويِن السرية والتاريخ

وعاداهتم،  ورُسومهم  وبلداهنم،  الطوائف  أحوال  معرفة  هو  التاريخ؛  علم 
وأنساب األشخاص ووفياهتم، إىل غري ذلك. ويبحث يف أشخاص األنبياء واألولياء 
والعلامء وامللوك واحلكامء، والشعراء، وغريهم. والغرض منه: الوقوف عىل أحوال 
األمم املاضية، ألخذ العربة منها، وحصول ملكة التجارب من تقلبات الزمان، وغري 
معرفة  يف  كبرية  وفائدته  وغريهم،  املسلمون  منه  يستفيد  مهم،  علم  وهو  ذلك)1(. 
أبقى  وقد  املتقدمني.  عادات  عىل  والتعرف  الزمن،  عرب  ونقلها  التارخيية،  األحداث 
لنا علامء حضارمة اهلند، مدونات تارخيية قيِّمًة، متثلْت يف كتب السرية النبوية، وكتب 
التاريخ العام، ، وكتب الرتاجم، وكتب األنساب، وأخريًا كتب الرحالت، وفيام ييل 

عرض لتلك املدونات.
أوالً؛ إسهامهم يف كتابة السرية النبوية: 

سالم  وأزكى  صالة  أفضل  صاحبها  عىل  النبوية،  السرية  يف  مؤلفاهتم  فمن 
النبوية«)2(؛  الشاهية األمحدية بسرية احلرضة األمحدية  وحتية: كتاب »تبرصة احلرضة 
تأليف العالمة حممد بن عمر بحرق )ت 930هـ/ 1523م(، ألفه ملظفرشاه الثاين، 

القنوجي، صديق حسن خان، أبجد العلوم: صـ315.  )1(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]36[.  )2(
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سرية  يف  األنوار  »حدائق  إىل  يغريه  أن  نفسه  املؤلف  ارتأى  ثم  أمحدآباد،  سلطان 
فيه مباحث رشيفة. ومنها:  الثاين، هو كتاب مفيد،  باالسم  املختار«؛ واشتهر  النبي 
سرية  يف  اخلرضة  »احلدائق  و:  الوجيزة«)1(،  السرية  بعيون  العزيزة  احلرضة  »إحتاف 
العيدروس  شيخ  بن  عبدالقادر  تأليف  من  كالمها  العرشة«)2(؛  وأصحابه  النبي 
بن سامل  تأليف صالح  املرسل«)3(؛  النبي  )ت 1038هـ/ 1628م(. ومنها: »سرية 

باحطاب )ت 1374هـ/ 1954م(.
ة، التي تختص بذكر واقعة الميالد  ومن ألوان السيرة النبوية، التآليُف المولِديَّ
النبوي، وبعض الشمائل والخصال المحمدية، وتختم بالدعاء، وتكون في الغالب 
مسجعة، لكونها تقرأ في المحافل والمجالس العامة، فمن ذلك: »مولد سيد األولين 
واآلخرين«)4(؛ تأليف العالمة محمد بن عمر بحرق )ت 930هـ/ 1523م(، وهو في 
الواقع فصٌل من فصول كتاب »السيرة« السالف الذكر، وقد أفرده بعض النساخ على 
حدة، لجزالته، ونفاسة مضمونه. ومنها: »المولد النبوي المختصر«)5(؛ و: »المولد 
النبوي المطول«)6(؛ و: »المنتخب المصطفى من أخبار مولد المصطفى«)7(؛ تأليف 

شيخ العيدروس )ت 990هـ/ 1582م(.
كام صنفوا يف واقعة املعراج الرشيف، فمنها: »كتاب يف املعراج«)8(؛ تأليف شيخ 

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]102[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]112[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]198[.  )3(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]80[.  )4(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]95[.  )5(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]96[.  )6(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]132[.  )7(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]94[.  )8(
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ابنه  تأليف  املعراج«)1(؛  إىل معرفة  العيدروس )ت 990هـ/ 1582م(. و: »املنهاج 

عبدالقادر بن شيخ العيدروس )ت 1038هـ/ 1628م(.
ثانيًا؛ إسهامهم يف تدوين التاريخ العام:

فمن مؤلفاهتم يف التاريخ العام: كتاب »النور السافر يف أخبار القرن العارش«)2(؛ 
تأليف عبدالقادر بن شيخ العيدروس )ت 1038هـ/ 1628م(، وهو من أشهر كتب 
الشعراء،  والسيام  األدباء،  برتاجم  واعتنى  احلوليات،  عىل  رتبه  اإلسالمي،  التاريخ 
عناية خاصة، مع إيراد نامذج من شعرهم، وقد تطول الرتاجم فيه قليال أو كثريًا، أو 
تقرص فتكون أسطرًا أو سطرًا واحدًا. وربام عطف إىل إثبات أحداث طبيعية)3(. وقد 
اعتمد عليه كل من أتى بعده، سيام ابن العامد احلنبيل )ت 1089هـ/ 1679م( يف كتابه 

»شذرات الذهب«.
ومنها: »جزء يف التاريخ«)4(؛ تأليف جعفر الصادق )األول( العيدروس )ت 
1064هـ/ 1653م(، ومنها: »تذكرة املتذكر بام جرى من السيل املستبحر«)5(؛ تأليف 
عبداهلل بن جعفر مدهر )ت 1159هـ/ 1745م( أرخ فيه للسيول التي دمهت املسجد 
1153هـ/  سنة  رمضان  يف  بمكة  نزلت  التي  األمطار  موسم  عقب  وضعه  احلرام، 

نوفمرب 1740م.

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]135[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]138[.  )2(
1406هـ/  للماليني،  العلم  دار  )بريوت،  احلديث،  العرص  يف  العريب  األدب  معامل  عمر،  فروخ،   )3(

1986م(: جـ2، صـ422-421.
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]141[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]22[.  )5(
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ثالثًا؛ إسهامهم يف تدوين الرتاجم:

التاريخ  علم  فروع  من  باألشخاص،  اخلاصة  السري  وهي  الرتاجم،  كتابة  فن 
العظامء،  سري  فكتبوا  كبريًا،  إسهامًا  الباب  هذا  يف  املؤرخون  أسهم  وقد  املهمة، 
النبوية الرشيفة كعلم مستقل له  بالذات  املتعلقة  النبوية  واألعالم، وانفردت السرية 

ضوابطه ومعارفه.
فمن مصنفاهتم يف الرتاجم العامة، أي الشاملة ملجموعة من األعالم: »خمترص 
1620م(،  1030هـ/  )ت  العيدروس  عبداهلل  بن  حممد  تأليف  الغرر«)1(؛  كتاب 
وكتاب الغرر يف مناقب وتراجم أعالم السادة بني علوي احلسينيني، ومنها: »إحتاف 
جالل  ملنظومة  رشح  وهو  اخللفاء«)2(،  بأسامء  الظرفاء  »حتفة  برشح  الصفاء  إخوان 
وُض النارِش فيمن اسُمه عبدالقادر«)3(؛ تأليف عبدالقادر بن  الدين السيوطي. و: »الرَّ

شيخ العيدروس )ت 1038هـ/ 1628م(. وهذا لون لطيف من ألوان التأليف. 
املسلمني،  األعالم  من  بعلم  اخلاصة  الشخصية،  الرتمجة  يف  مصنفات  كام هلم 
فمن ترامجهم لكبار األعالم املتقدمني: »رسالة يف مناقب اإلمام البخاري«)4(، تأليف 
عبدالقادر بن شيخ العيدروس )ت 1038هـ/ 1628م(. و: »سرية اإلمام حممد بن 

إدريس الشافعي«)5(؛ تأليف صالح بن سامل باحطاب )ت 1374هـ/ 1954م(.
كتاب »مواهب القدوس يف مناقب ابن العيدروس«)6(؛ تأليف حممد بن عمر 

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]100[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]101[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]102[.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]117[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]197[.  )5(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]78[.  )6(
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العدين  أبوبكر  العيدروس، هو السيد اجلليل  بحرق )ت 930هـ/ 1523م(، وابن 
العيدروس )ت 914هـ/ 1509م( وهو من أقدم ما صنفه احلضارمة يف فن الرتاجم 
احلمراء  بصاحب  الشهري  عبدالرمحن،  بن  عمر  العالمة  إال  يسبقه  مل  الشخصية، 
عبداهلل  الشيخ  مناقب  يف  الرمحن«،  الرحيم  »فتح  كتاب  1483م(،  889هـ/  )ت 

العيدروس، والد أيب بكر العدين.
عبداهلل  بن  حممد  العيدروس«)1(،  عبداهلل  بن  شيخ  مناقب  يف  »كتاب  ومنها: 
العيدروس )ت 1030هـ/ 1620م(. و: »صدق الوفاء بحق اإلخاء«)2(؛ للمؤلف 
السابق، خمطوط. كتبه يف ذكرى صديقه العالمة أمحد بن حممد باجابر )ت 1001هـ(. 
بأنفاس  املهداة  »النفحة  و:  مصطفى«)3(؛  بن  جعفر  العيدروس  برتمجة  »اإليفاء  و: 
العيدروس بن عبداهلل«)4(؛ كالمها من تأليف عبداهلل بن جعفر مدهر )ت 1159هـ/ 
1745م(. ومنها: »مناقب الشيخ علوي«)5(؛ تأليف ابنه فضل باشا بن علوي موىل 

الدويلة )ت 1318هـ/ 1900م(.
رابعًا؛ إسهامهم يف العناية بعلم األنساب:

وعلم األنساب، علم يتعرف منه عىل أنساب الناس، ليحرتز من الغلط فيها، 
وهو علم عظيم النفع، جليل القدر، وكان العرب يعتنون، وال زالوا، بضبط أنساهبم 
بعد أن اختلطوا بالشعوب األخرى، وفيه مصنفات عديدة)6(. وأسهم حضارمة اهلند 

يف هذا الباب.
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]99[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]123[.  )2(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]18[.  )3(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]32[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]263[.  )5(
القنوجي، صديق حسن خان، أبجد العلوم: صـ302.  )6(
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فمن أعامهلم التي تم رصدها هلم يف علم األنساب: »أرجوزة يف نسب السادة بني 
علوي«)1(؛ تأليف عبداهلل بن جعفر مدهر )ت 1159هـ/ 1745م(، و: »الكوكب 
بني علوي ال سيام منهم  السادة األرشاف  الدري يف نسبة  املنري  الزاهر  الرفيع  اجلليل 
آل اجلفري«)2(؛ و: »الغصن القوي املتديل بام به من الثمرة يف خاصة نسبة السادة آل 
بن  تأليف شيخ  بني علوي«)4(؛ ثالثتها  الشجرة«)3(؛ و: »نسب  املنقول من  اجلفري 
حممد اجلفري )ت 1222هـ/ 1807م(، والكتاب الثاين ملحق باألول، وهو خامتته، 
وقد سامه باسم مغاير حتى إذا أراد أحد أن يستخرجه ويفرده عن األصل فعل ذلك)5(.

خامسًا؛ إسهامهم يف كتابة الرحالت:
الكثريون جعلوا كتب الرحالت من أبواب األدب العريب، لكوهنا متثل لونًا 
ا ما كان  من ألوان األدب املمزوج بالواقع، والبعض جعلها قسيام لفن املقامات، وأيًّ
َخت  األمر فإن كتب الرحالت هي مصدر مهم من مصادر التاريخ، فالكثري منها أرَّ
نات، ولذا،  فْت بأشخاٍص وأعالٍم مل نكن لنعِرَفهم لوال هذه املَدوَّ حلقب تارخيية، وعرَّ
فهي لصيقٌة، بل شديدة اللصوق بفن التاريخ. وقد أسهم حضارمة اهلند يف هذا الباب 

بعدة أعامل.
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]16[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]234[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]232[.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]245[.  )4(
هذا األسلوب مل يكن بدعًا من شيخ اجلفري، بل هناك أعامل عديدة ملؤرخي حرضموت، سلكوا   )5(
فيها ذلك السبيل، منها عىل سبيل املثال: كتاب »مواهب الرب الرؤوف« تأليف حممد بن عبدالرمحن 
كتابه،  يف  ذكروا  الذين  باألعالم  التعريف  يف  خامتته  جعل  فقد  1610م(،  1019هـ/  )ت  بامجال 
القرن العارش« وقد طبعت عىل حدة، وهي من  الفاخر يف تراجم رجال  وسمى تلك اخلامتة »الدر 
)ت  سميط  بن  زين  بن  حممد  تأليف  واملراد«  القصد  »غاية  كتاب  وكذلك:  البحث،  هذا  مصادر 
صاحب  احلداد  لشيخه  والتالميذ  الشيوخ  أعالم  لرتمجة  خامتته  أفرد  فقد  1758م(،  1172هـ/ 

املناقب، وسمى اخلامتة »هبجة الزمان«، وهي أيضًا من مصادر بحثنا هذا.
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فمن مدوناهتم يف هذا املجال: »سفينة السفر«)1(؛ وهي رحلة األديب أمحد بن 
حممد باجابر العقييل اهلاشمي )ت 1001هـ/ 1592م(، وهي رحلة حافلة. ومنها: 
»نزهة البصائر«)2(؛ منظومة من إنشاء عبداهلل بن جعفر مدهر )ت 1159هـ/1745م(.
دفني  اجلفري،  حممد  بن  شيخ  تأليف  حرضموت«)3(؛  إىل  »رحلة  ومنها: 
العامل  تأليف  حرضموت«)4(؛  إىل  »رحلة  و:  )ت 1222هـ/ 1807م(،  كاليكوت، 

الفيلسوف عيل قديري ابن الشيخ أيب بكر بن سامل )ت حوايل 1399هـ/ 1979م(.
القعيطي  غالب  بن  صالح  السلطان  تأليف  السلطانية«)5(؛  »الرحلة  ومنها: 
)ت 1375هـ/ 1956م(، وهي رحلة داخلية، قام هبا املؤلف لتفقد بالده ورعيته، 
اشتملت عىل الكثري من األفكار اإلصالحية، ونقد أساليب التعليم القديمة، ومقارنتها 

باألوضاع التعليمية يف الدول املدنية احلديثة يف عرص املؤلف.

* * *

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]14[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]31[.  )2(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]229[.  )3(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]217[.  )4(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]206[.  )5(
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الفصل الثامن
إسهامهم يف العلوم العقلية والطبيعية

هذا هو الفصل األخري من الباب الثالث، وفيه ذكر مسامهات حضارمة اهلند 
النهضة  الغربيون يف عرص  التي هنض هبا  العلوم  العقلية والطبيعية، وهي  العلوم  يف 
احلديثة، وتأخر فيها املسلمون يف هذا العرص تأخرًا كبريًا، وأسباب ذلك التأخر كثرية، 
تناوهلا املختصون بالدرس والتحليل، وبعض الناس يتفوه بأن سبب التأخر فيها هو 
القيود الدينية، وهذا الكالم غري صحيح باملرة. عن أي قيود دينية يتحدثون؟! وهذا 
عامل أصويل منطقي فقيه أديب، وهو أبوبكر ابن شهاب الدين، من كبار علامء املسلمني 
العرب املهاجرين إىل حيدرآباد، ومن أعالم بحثنا هذا، يؤلف كتابًا ينتقد فيه نظريات 
أكابر علامء الفيزياء احلديثة، وذاك تلميذه الفقيه املفرس املهندس، سلطان حرضموت، 
واملالحة  والرياضيات  اهليئة  متعددة يف علوم  كتبا  يؤلف  القعيطي  بن غالب  صالح 
البحرية، بل وكان يف الوقت نفسه مهندسًا يركب ويصلح األجهزة احلديثة، كالراديو 

والالسلكي وغريها. 
هذان النموذجان، يستحقان منا وقفة طويلة، وطويلة جدا، لنتدارك أوضاعنا، 
اإلسالمي  العامل  يف  السائدة  والتعليم  الرتبية  مناهج  يف  النظر  ونعيد  أمورنا،  ونحزم 
ونجلد  بأنفسنا،  أنفسنا  ونقرع  الدينية،  مناهجنا  عىل  بالالئمة  نلقي  ال  لكي  اليوم. 
ذواتنا وعقولنا، والعيب منا وفينا، والدين أسمى وأرقى وأجل من أن يأمر باجلهل 

والتخلف.
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]1[ ماهية احلكمة والفلسفة:

أما احلكمة، فقد ورَد ذكرها يف الكتاب العزيز يف عدة آيات كريمة، قال تعاىل: 
التهانوي  وللعالمة   .]269 ]البقرة:  وئ﴾  وئ  ەئ    ەئ   ائ  ائ  ﴿ ى 
كالم يف توضيح معناها، قال رمحه اهلل: »احلكمة العملية هي العلم باألمور املخصوصة. 
والفرق بني امللكة و العلم ظاهر. و كذا هي مغايرة لعلم احلكمة إذ هي العلم باألشياء 
املواقف يف خامتة مبحث  أو ال، كذا يف رشح  قدرتنا  إىل  مطلقا سواء كانت مستندة 
القدرة. و منها احلجة القطعية املفيدة لالعتقاد دون الظن و اإلقناع الكامل«)1(. وهل 
احلكمة هي الفلسفة؟ قيل: بينهام تداخٌل، فالفلسفة كلمة يونانية مركبة من )فيال( وهو 
عند  وهي  احلكمة)2(.  حمبُّ  عندهم:  والفيلسوُف  احلكمة،  وهو  و)سوفا(،  املحّب، 
التعريف هو  املعرفِة تفسريًا عقليًا. وهذا  املبادئ األوىل، وتفسرُي  املعارصين: دراسُة 

الذي يدخل يف مقصود هذا الفصل.
أوال؛ إسهاماهتم يف علم احلكمة:

فمن مصنفاهتم يف هذا املجال: ومنها: »املذهب املوثق«)3(؛ تأليف عيل قديري 
ابن الشيخ أيب بكر بن سامل )ت حوايل 1399هـ/ 1979م(. ومنها: »اإلرشاد والعون 
إىل شجرة الكون«)4(؛ و: »النفحة اإليامنية واملنحة الربانية إىل احلكمة اإلسالمية«)5(؛ 

القنوجي،  وينظر:  صـ1208؛  جـ1،  والعلوم:  الفنون  اصطالحات  كشاف  عيل،  حممد  التهانوي،   )1(
صديق حسن خان، أبجد العلوم: صـ367، 466.

1371هـ/  احللبي،  البايب  مطبعة  )القاهرة،  املحيط،  القاموس  إبراهيم،  جمدالدين  الفريوزآبادي،   )2(
1950م(: مادة )فلسف(.

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]218[.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]192[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]201[.  )5(
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كالمها تأليف صالح بن سامل باحطَّاب )ت 1374هـ/ 1954م(. ترجم فيهام كتابني 
الفيلسوف عبدالقدير الصديقي احليدرآبادي  العالمة  من مؤلفات معارصه وبلديه، 
)ت 1383هـ/ 1962م(، الشهري ببحر العلوم، من األردية إىل العربية. اجلدير بالذكر 
د مرتجم فقط، بل كانت أشبه  هنا: أن الشيَخ باحطاب مل يكن يف تعريبه للكتابني جمرَّ

برشح للكَتاب املرتَجم. 
أسلوب  عىل  لنتعرف  اإليامنية«،  »النفحة  كتاب  فصول  من  لفصل  ولنعرض 
ذاَت  إن  يقوُل:  من  »منهم  والُوجود(:  ات  )الذَّ عنوان  حتت  قال  باحطاب،  الشيخ 
الواجِب، وذاَت املْمِكن، وكذا وجوُد الواجب، ووجوُد املمكن، كل واحٍد منها متاميٌز 
الوجوَد  يَرى  املذَهُب حٌق، ومعَتِقُده أيضًا مصيٌب، ألنه  تامًا، فهذا  عن اآلَخر متايزًا 
بالذاِت للواجب جلَّ جمُده، والوجوَد بالعَرض للُممكِن، ويعتِقُد أن ذاَت احلقِّ مرجٌع 
للخري، وذاَت املمكِن مرجٌع للرش، فكل صويفٍّ حمٌق، ال إنكاَر له عن ]لعلها: عىل[ َهذا. 
داُت، أو األمثاُل، أو املحُسوَساُت. تأمل؛ فأنك  وحملُّ ذلك: عامل اخللِق، سيَّان فيه املجرَّ
ُد إن مل يكن موجودًا، ماذا ُهو؟. أليَسْت ذاُتك  أكرُب من أوالِدك، ُولْدَت قبلهم، فالتولُّ
متاميزًة عن ذواِت أوالدك؟. أال ترتتَُّب عىل كل ذاٍت منها آثاٌر خمتلفة، وأحكاٌم متنوعة، 
أنت أكرُبهم، وهم أْصغر منَك، أنت أٌب، وهم أوالُدَك، إذ ليست الذاُت إال مرِجَع 
فة ال غري، فوجود املمكِن الذي هو بالغري، ووُجود الواجِب الذي هو بالذات،  الصِّ

كيف يتَِّحدان!؟«)1(، انتهى. 
ثانيًا؛ إسهاماهتم يف علم املنطق:

علم املنطق كام عرفوه، علم يعِصُم الذْهَن عن اخلطأ، وفائدته: متييز اخلطأ من 
الصواب)2(. وسامه أبو نرص الفارايب : رئيَس العلوم. وابن سينا خادم العلوم. ولعلامء 
باحطاب، صالح بن سامل، النفحة اإليامنية واملنحة الربانية إىل احلكمة اإلسالمية، )حيدرآباد، املطبعة   )1(

العزيزية، 1418هـ/ 1998م(: صـ34.
القنوجي، صديق حسن خان، أبجد العلوم: صـ275، و524، و526.  )2(
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الرشيعة كالم يف حكم تعلمه، لكن العمل عىل قول األثري األهبري يف »سلمه املنورق«:

الصحيحـة املشـهورة  ــــوازه لــكــامــل الــقــرحيــةوالقولـة  ج
فمن مؤلفات حضارمة اهلند يف هذا الفن: »منظومة يف املنطق«)1(؛ نظم حممد 
بن عمر بحرق )ت 930هـ/ 1523م(. ومنها: »نظام املنطق«)2(؛ ورشحها: »حتفة 
املحقق رشح نظام املنطق«)3(؛ كالمها، النظم ورشحه أليب بكر ابن شهاب الدين )ت 
النظام  ألفية، أي تقع يف ألف بيت تقريبًا، وأهداها إىل  1341هـ/ 1922م(. وهي 
سلطان حيدرآباد املري عثامن عيل خان )ت 1367هـ/ 1948م(، وهو رشٌح حافل 
عظيم الفائدة، جليل القدر كمؤلفه، الذي أظهر براعة يف التأليف، ويف تبسيط مسائل 
أيدي طالِب  بعيدًا عن  الكتاب جمهوالً،  يبقى مثل هذا  أن  الفن لطالبه، وغبٌن  هذا 

العْلِم يف مسقط رأس ابن شهاب)4(.
ثالثًا؛ إسهاماهتم يف علم الرياضيات )احلساب(:

علم الرياضيات، أو الريايض كام كان يسميه القدماء، علم بقواعد تعرف هبا 
استخراج املجهوالت العددية من املعلومات العددية، وهي صناعة حادثة احتيج إليها 
يف املعامالت، ملنفعته يف ضبطها، حفظا لألموال)5(. ومن فروعه: علم اجلرب واملقابلة، 
بنفسه لكثرة مسائله وفروعه. فمن مصنفاهتم  الفرائض  الفرائض، ثم استقل  وعلم 

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]79[.  )1(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]180[.  )2(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]169[.  )3(

بل تدريس علم املنطق كله، غري متوفر يف بالد حرضموت، إال ما كان من العالمة حامد بن أيب بكر   )4(
لشيخنا  ازي،  الرَّ القطب  تأليف  ْمسية«  »الشَّ كتاب  أقرأ  الذي  املحضار )ت 1412هـ/ 1992م(، 

العالَمة عبداهلل بن أمحد الناخبي )ت 1428هـ/ 2007م(، كام أخربين رمحه اهلل.
القنوجي، صديق حسن خان، أبجد العلوم: صـ372.  )5(
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يف هذا الفن: »رسالة يف احلساب«)1(؛ و: »رشح منظومة يف احلساب«)2(؛ و:»كشف 
احلساب«)4(؛  يف  »منظومة  و:  احلساب«)3(؛  أصول  يف  اللباب  رشح  يف  احلجاب 
ومنها:  1523م(.  930هـ/  )ت  بحرق  عمر  بن  حممد  العالمة  تأليف  من  مجيعها 
»كشف اجللباب يف علم احلساب«)5(؛ تأليف عبداهلل بن جعفر مدهر )ت 1159هـ/ 
السلطان صالح بن  تأليف  الواضحة إىل اجلرب واملقابلة«)6(؛  1745م(. و: »الطريقة 

غالب القعيطي )ت 1375هـ/ 1956م(.
رابعًا؛ إسهامهم يف علم اهلندسة:

علم اهلندسة، هو النظر يف املقادير؛ إما املتصلة: كاخلط والسطح واجلسم. وإما 
املنفصلة: كاألعداد، وفيام يعرض هلا من العوارض الذاتية)7(. 

فمام صنفوه يف هذا الفن: »إسعاف الطالب ببيان مساحة السطوح وما يتوقف 
عليها من احلساب«)8(؛ تأليف أيب بكر بن عبدالرمحن بن شهاب الدين )ت 1341هـ/ 
1922م(. ومنها: »األسار املنطوية يف املثلثات املستوية«)9(؛ تأليف تلميذه السلطان 

صالح بن غالب القعيطي )ت 1375هـ/ 1956م(. 

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]51[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]55[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]69[.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]76[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]26[.  )5(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]207[.  )6(

ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد، تاريخ العرب: جـ1، صـ485.  )7(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]167[.  )8(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]203[.  )9(
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]2[ ماهية العلوم الطبيعية:

النواحي  بدراسة  هتتم  التي  العلوم  تلك  به  يقصد  الطبيعية،  العلوم  مصطلح 
الفيزيائية الطبيعية املادية، غري البرشية، لكافة الظاهور املوجودة عىل األرض والكون. 
وحياول العلم الطبيعي أن يرشح كيفية عمل العامل وتعامله مع الظواهر املوجودة فيه، 
الغيبية  التفسريات  عن  االبتعاد  اإلمكان  قدر  وحياول  النظريات،  وضع  طريق  عن 
منهجية  يتبع  بحثي  كتوجه  )طبيعي(  كلمة  وتستخدم   ،)Theology( والروحية 
علمية )Scientific Method(، كام يرتادف معنى )العلوم الطبيعية( مع مصطلح 
)العلوم التطبيقية( يف أن كال منهام يصنفان كعلوم طبيعية مغايرة ومتاميزة عن العلوم 
االجتامعية واإلنسانية والغيبيات )الروحانيات(. ويندرج حتتها: علم اهليئة )الفلك(، 

علم الفيزياء، علوم البحار، علوم الطب.
أوال؛ إسهامهم يف علم الفلك:

)األجرام(  األجسام  خيص  الذي  العلم  يعرفون  األقدمون  الفالسفة  كان 
البسيطة، العلوية والسفلية، وأشكاهلا، وأوضاعها، ومقاديرها، وأبعادها، بعلم اهليئة، 
الفلك،  فأما علم  أجرام.  تلك األجرام من حيث هي  يبحث يف خواص  وهو علم 
اهليئة. ثم  الطبعي، ومل يدخلوه يف علم  املتقدمون بعلم  الكواكب، فأحلقه  وحركات 
علم  عنه  وتفرع  الفلك)1(.  علم  عىل  مشتمال  اهليئة  علم  وأصبح  العلامن،  تداخل 
»رسالة  و:  امليقات«)2(؛  علم  يف  »رسالة  املواقيت:  فن  يف  إسهاماهتم  فمن  املواقيت. 
يف علم الفلك«)3(، كالمها من تأليف حممد بحرق )ت 930هـ/ 1523م(. ومنها: 

القنوجي، صديق حسن خان، أبجد العلوم: صـ559-555.  )1(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]52[.  )2(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]53[.  )3(
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»النفع الدائم للمصيل والصائم يف اختالف املواسم«)1(؛ تأليف حمسن بن علوي ابن 

الشيخ أيب بكر بن سامل )حي 1312هـ/ 1894م(.
ثانيًا؛ إسهاماهتم يف علم الطب:

علم الطب، هو علٌم يبَحُث فيه عن بَدن اإلنسان من جهة ما يصّح وما يْمِرُض، 
العلم  الشافعي:  اإلمام  قوُل  رشفًا  العلم  هذا  وكفى  املرض.  وإزالة  الصحة  حلْفظ 
من  كغريهم  العلم،  هبذا  عنايٌة  اهلند  وحلَضارمة  أبدان)2(.  وعلم  أديان،  علم  علامن؛ 
علامء األمصار واألعصار، ومن نافلة القوِل إّن هذا العلم قد تطورًا كبريًا يف عرصنا 

احلارض. 
فمن مصنفاهتم فيه: »الكافية يف أصول الطب«)3(؛ منظومة، ورشحها: »رشح 
الكافية يف أصول الطب«)4(؛ كالمها، النظم والرشح من إنشاء وتأليف العالمة حممد 
أقسام، بحسب فصول  أربعة  إىل  قسمها  بحرق )ت 930هـ/ 1523م(.  ابن عمر 
السنة، وذكر يف كل فصل ما يناسبه من مأكوالت، وما ينبغي عىل اإلنسان احلذر منه 

فيها، وهي لطيفة ومفيدة.
ثالثًا؛ إسهاماهتم يف علم املالحة:

يف  إجرائها  وكيفية  السفِن،  صناعة  كيفية  يبَحُث عن  علم  املالحة، هو  وعلم 
معرفة  عىل  يتوقف  كام  الساعة،  يف  تتحرك  فرسخًا  وكم  ثقلها،  مقدار  وعن  البحر، 
األيام  ساعات  ومعرفة  واألقاليم،  والبلدان  البحار  مواقع(  أي:  َسْمت.  )ج.  ُسموت 

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]164[.  )1(
القنوجي، صديق حسن خان، أبجد العلوم: صـ432-431.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]68[.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]58[.  )4(
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والليايل، ومعرفة مهابِّ الرَياح وعواِصفها، ورخائها، وممطرها وغري ممطرها. وغري 
ذلك مما يعرفه أهله، وهو علم عظيم النفع، وأكَثُر مبادئه مستندة إىل التجربة. وأحلقه 
بعضهم بعلم امليقات، وبعضهم بعلم اهلندسة، والصواب: أن هذه العلوم تتداخل فيام 
بينها يف بعض الوجوه، ويكمل بعضها بعضًا)1(. وهذا العلم أصبح يعَرُف اليوم بعلوم 
املالحة  »هيئة  فيه:  فمن مصنفاهتم  أيضًا،  العلم  إسهاٌم يف هذا  وللحَضارمة  البحار. 

البحرية«)2(؛ تأليف السلطان صالح بن غالب القعيطي )ت 1375هـ/ 1956م(.
رابعًا؛ إسهاماهتم يف الفيزياء:

ٌب عن الالتينية، وهو لفٌظ يطَلُق عىل العلم الذي يبَحُث  علم الفيزياء لفٌظ معرَّ
وِت،  وء، والصَّ ْغط، واحلَرارة، والضَّ يف ظواهر الطبيعة املادية كاحلرَكة، والثُّقِل، والضَّ

والَكْهرَباء)3(. 
بسبب  الغربيون  فيه  وتقدم  النظرية،  التطبيقية  العلوم  أجل  من  العلم  وهذا 
تقاعس املسلمني عن دراسته والتطور فيه، مع كون الريادة التارخيية كانت هلم، فمن 
مصنفات حضارمة اهلند فيه: »رفع اخلبط عن مسألة الضغط«)4(؛ تأليف أيب بكر ابن 
شهاب الدين )ت 1341هـ/ 1922م(، وهو فلتة من فَلتاِت الزمان. قال أحدهم: 
»إن هذه الرسالة مميزة، لدرجة أين تفاجأُت بأّن هناك عامل يف عاملنا اإلسالمي والعريب 

رجل له هذه العقلية«)5(. 
القنوجي، صديق حسن خان، أبجد العلوم: صـ522.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]210[.  )2(
صليبا، كامل، املعجم الفلسفي، )بريوت، الرشكة العاملية للكتاب، 1994م(: جـ2، صـ171.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]174[.  )4(
األديب الفيزيائي العالمة أبوبكر بن عبدالرمحن بن شهاب  زيد، حممد عيل، و: وضاح عبدالباري،   )5(
الدين، )جملة حوليات العفيف، جملة أدبية ثقافية سنوية، تصدر عن مؤسسة العفيف الثقافية، العدد 

السابع، صنعاء، 2007م(: صـ166-165.
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غط املشار إليه يف عنوان الكتاب، هو الضغط الواقع عىل األجسام، سواًء  فالضَّ
كان ضْغَط اهلواء يف أعايل اجلو، أو ضغط املاء يف أعامق البحار. لقد أبان ابن شهاب 
عن مقدرة علمية فائقة، وأفصح عن علم غزير، واطالع ويقظة وإدراك، يفوُق ما قيل 
يف وصفه كأديب وشاعر، وأنه قريع البلغاء، لقد تفوَق ابُن شهاب عىل أقرانه، وسبق 
زمانه بأشواٍط هائلة، كان عقله الكبري، وذهنه الصايف، وقرحيته الوقادة، تدفعانه إىل 

اإلبداع دفعًا. 
املكرم،  األمري  حرضة  سألني  فقد  بعد؛  »أما  الديباجة:  بعد  املؤلَّف  هذا  أول 
اهلل  أدام  هبادر(  َجنگ  از  نوَّ )سيف  القعيطي  عوض  بن  غالب  بن  صالح  اُب،  النوَّ
إقباله، أن أرشح له ما قاله علامء الطبيعة يف مسألة ضغط اهلواء الكروي عىل األجسام، 
أهل  متأخرو  قاله  ما  وهل  العارضة.  األمور  إال  تغريه  ال  الذي  الطبيعي  وناموسه 
الطبيعة يف ذلك الضغط قطعي ثابت بالربهان، أو ظني ناتج عن االستقراء؟ أم غري 
، لَكوين لسُت من أهل هذا  صحيح لوُجوِد ُمنَاقٍض له؟. وقد وقَع سؤاله عْبئًا ثقياًل عيلَّ
 ، الفن، واطِّالعي قارٌص عن أداء ما يوجُبه البْحُث يف هذا املقام، ولكني لكرامتِه عيلَّ
ُم بياَن بْعض ما بلَغ إليه علمي، وأحرُر ما أوَصلني إىل إدراك  وُعْظم منزلته لدّي، أجتشَّ
حقيقته فهمي، ذاكرًا أوال ما قاله علامء الطبيعة يف ذلك، ثم أذكر بعده ما ظهر يل من 

املالحظات عىل أقواهلم، كام سرتاه إن شاء اهلل تعاىل«.
انتقاده لنظريتي تورشيل وباسكال:

ثم ذكر أن مكتشَف هذا الناموس اهلوائي، أي: القانون املتعلق بالضغط اجلوي، 
القرن  الفرنيس باسكال)1(، وكالمها من أهل  هو رجل إيطايل اسمه تورشيل، وأيده 
كل  عىل  خيفى  »ال  اهلل:  رمحه  وقال  امليالدي.  عرش  السابع  اهلجري/  عرش  احلادي 

Blaise Pas�( وباسكال ،)(، عامل ريايض إيطايل )ت 1056هـ/ 1647مTorricelli( ِّتورشيل  )1(
cal(، عامل ريايض وفيلسوف فرنيس، )ت 1072هـ/ 1662م(، من مقعدي الفيزياء احلديثة.
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مني: من أن اهلواَء عنرُصٌ َبِسيٌط، طالٌب بطبعه  ، ما ذهَب إليه أكثُر املتقدِّ ملمٍّ هبذا الفنِّ
َقاُلوه، مما ال داعي لرسده، واإلطالة بذكره. ومن حيُث  جهَة العُلوِّ دائاًم، إىل آخر ما 
اهلواَء َضاغٌط  الطبيعيني، من أن:  املتأخرون من  ادَّعاه  بان ما  احلسُّ والوجداُن، يكذِّ
عىل األجساِم فْعاًل، بام تقّدم ذكُره، من الثُّقِل العظيم، فال ينبغي للعاقِل تسليُم تلك 
ُ غَلَط  الدعَوى وقبوهُلا بمْحِض التقليد املنايف للَكامل، إال إذا قاَم عليها برهاٌن قاطٌع يبنيِّ
 ُ ونبنيِّ بْعُد،  ما سنذكُره  إال  ْعَوى،  الدَّ تلك  هنا عىل  برهان هلم  عوِر، وال  والشُّ احلسِّ 

َعى«)1(. فَساَده، وعدَم هنوِضه، بإثبات املدَّ
ى بَضْغط اهلواء: قوله: »والذي أقوله،  وخالصة نظريته يف إنكار وجود ما يسمَّ
امل من العوارض  وهو احلقُّ إن شاء اهلل تعاىل، أن اهلواَء الساِكَن سكونًا نسبيًا، بمعنى السَّ
كة له، كزيادة احلرارة والرُبودة، ومَصادمة األجسام له، ونْحو ذلك، ال ضْغَط له  املحرِّ
، و ال من جَهٍة أخرى،  اكنة أصاًل، ال قلياًل وال كثريًا، ال من جهة العلوِّ عىل األجساِم السَّ
وإن كان له يف ذاته ثقٌل، وطلٌب للمرَكِز، كام سنبينه إن شاء اهلل تعاىل، بل كلُّ دقيقٍة من 
، قائمٌة يف حيِّزها، مستقرٌة يف حملها، ال تتحّرُك بَعارٍض،  دقائِق اهلواء الساكن الكرويِّ
ا إال بَقارِس«)2(. ثم قاَل: »نعم؛ ال ننِكُر أنَّ للهواء ثَِقاًل يف ذاتِه،  وال َتْضغُط عىل يشٍء مَّ
يواِزُن مخسنَي  منه،  القامِة  املعتدل  اإلنساِن  يساِمُت جَسَد  ما  بأّن:  القوَل  نرفُض  وال 
قنطارًا، عىل ما ذكروا، أو أقلَّ أو أكثَر، كام ال ننِكُر أن ما فوَق جسد اإلنساِن اجلالس 
يف كهِف جبٍل، بحيُث يامسُّ رأَسه، يوازن مليونًا من القناطري مثاًل، ولكننا ننِكُر كوَن 
ذلك الثَِّقَل اهلوائيَّ العظيَم َضاغطًا عىل اإلنسان أو عىل غريه من األجساِم، بمعنى أنه 
حمموٌل عليه، طالٌب جهَة املْركِز من َسْمتِه بالفعل، كام ننكر أن سْقَف الكْهِف َضاغٌط 

رفع اخلبط عن مسألة الضغط، )اهلند، حيدرآباد، املطبع  ابن شهاب الدين، أبوبكر بن عبدالرمحن،   )1(
الرمحاين، 1320هـ(: صـ3.

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ3.  )2(
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ه من جسِد اإلنساِن اجلالِس حتته، بحيُث يكوُن حمموالً عىل اإلنَساِن، طالبًا  عىل ما يامسُّ

جلهة املرَكِز من َسْمته كذلك«)1(. 
إال  يطيقه  ال  استغراقًا  ذلك  يف  واستغرَق  ويعّلل،  ويرْشُح  يفصُل  رشع  ثم 
ْفنا هبذا الكتاب، ونرتك التفصيل  املتخّصُص املتفنُّن يف علم الفيزياء، وحْسبنا أن عرَّ
الباحث حممد عيل زيد: »إن عاملنا  الكتاب ألهل التخصص. يقول  ومناقشة حمتوى 
تناول تفصيالت ودقائق يف عرضه، مثل  إنه  بالعرض اإلمجايل، بل  اجلليل مل يكتف 
صعود الزئبق يف أنابيب املاء، وصعود املاء يف األنابيب املعّلقة، وناقش هذه القضايا، 
ورد عليها قضية قضية، فبعضها رد عليها بردود منطقية، وبعضها رد عليها بتجارب مل 

نتأكد حتى اآلن من صحتها«)2(. 

* * *

ابن شهاب، أبوبكر بن عبدالرمحن، رفع اخلبط عن مسألة الضغط: صـ4-3.  )1(
زيد، حممد عيل، األديب الفيزيائي العالمة أبوبكر بن عبدالرمحن بن شهاب الدين: صـ172.  )2(





الباب الرابع
إسهاماُت علامء حرضموت يف اهلند

يف العناية بالكتب واملكتبات
الفصل األول: إسهامهم يف مجع الكتب وتأسيس املكتبات.
يف  املحفوظة  حرضموت  علامء  مصنفات  الثاين:  الفصل 

خزائن املخطوطات اهلندية.
الفصل الثالث: إسهامهم يف التصحيح والتحقيق والرتمجة.
الفصل الرابع: إسهامهم يف الدفع بحركة الطباعة والنرش 

يف العرص احلديث.
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متهيد
يطلق عىل علم الكتب والكتبات وما يدور يف فلكها، مصطلح: علم الوراقة؛ 
التارخيي، قصة  التي حتكي يف مضموهنا  وهو من مصطلحات احلضارة اإلسالمية، 
يف  وهي  األصيلة،  واملعرفة  والثقافة  العلم  من  مزدهرة  قرون  عرب  اإلسالم  حضارة 
أو  الكتب،  بيع  أو  )القرطاسية(،  الكتابة  وأدوات  الوَرق  بيع  تعني  البسيط  أصلها 

نسخها، أو جتليدها، أو تذهيبها، عماًل باليد، أ و صنعًا باآللة قديام وحديثًا)1(. 
حتدث ابن خلدون عن الوراقة، قائاًل: »كانت الِعناية قدياًم بالدواوين العلميِة، 
والسِجالَِّت، يف نسخها وجتليدها، وتصحيحها بالرواية والضبِط، وكان سبُب ذلك ما 
وقَع من َضخامة الدولِة، وتوابِع احلَضارِة. وقد ذهَب ذلك هلذا العهد بذهاِب الدولِة، 
وتناُقِص العمراِن، بعد أن كان منه يف امللة اإلسالميِة بحٌر زاخٌر، بالعراق واألندلس، 

إذ هو كله من توابِع الُعْمراِن، واتِّساع نطاق الدولِة، وَنَفاق أْسواِق ذلك لدهيام. 
اآلَفاِق  يف  تناقلهام  عىل  النّاُس  وحَرَص  والدواويُن،  العلمية  التآليُف  فكُثَرت 
اقني المعانيَن لالنتسـاِخ  واألعصـار، فـانُتِسَخْت وجلِّـَدت، وجـاءت صناعـُة الورَّ
ت باألمَصار العظيمة  والتصحيح والتجليِد، وسائر األمور الكتبيِة، والدواويِن، واخُتصَّ

العمراِن،..«)2(. 

أبوسليامن، عبدالوهاب، العلامء واألدباء الوراقون يف احلجاز يف القرن الرابع عرش اهلجري، )الطائف،   )1(
نادي الطائف األديب، 1423هـ/ 2002م(: صـ19.

ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد، تاريخ العرب: جـ1، صـ421.  )2(
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ويف اهلند، كان هناك نفٌر من احلَضارمة يمتهنون هذه املهنة، منهم تاجر الكتب 
املطابع  صاحب  الكثريي)1(،  نَْفري  الشَّ طالب  بن  َمْرعي  سليامن  الشهري،  احلرضمي 
الكتب  من  العديد  طبع  الذي  وعدن،  وسنغافورا  حيدرآباد  يف  التجارية  واملكتبات 
العلامء  أما طبقة  الكتب يف حيدرآباد، وغريهم.  بافنع جتار  آل  القيمة، ومثل  الرتاثية 
العلوي  الدين  شهاب  ابن  عبدالرمحن  بن  أبوبكر  الكبري  العالمة  أمثال:  واملفكرين، 
1987م(،  1407هـ/  )ت  املدحيج  أمحد  بن  وعبداهلل  1922م(،  1341هـ/  )ت 
واملكتبات،  الكتب  بخدمة  وثيقة  صالت  هلام  كانت  فقد  حيدرآباد،  يف  عاشا  اللذان 
وقدما خدمات جليلة يف باب تصحيح كتب الرتاث واإلرشاف عىل نرشها وطباعتها، 

وإخراجها مصححة موثوقًا هبا.
وتم تقسيم هذا الباب إىل أربعة فصول:

الفصل األول: إسهام حضارمة اهلند يف مجع الكتب وتأسيس املكتبات.
املخطوطات  خزائن  املحفوظة يف  مصنفات علامء حرضموت  الثاين:  الفصل 

اهلندية.
الفصل الثالث: إسهام حضارمة اهلند يف التصحيح والتحقيق والرتمجة.

الفصل الرابع: إسهامهم يف الدفع بحركة الطباعة والنرش يف العرص احلديث.

 * * *

من أهل حرضموت، من بلدة يقال هلا ديار آل مرعي يف وادي بن عيل قرب شبام، هاجر عدد من   )1(
أفرادها إىل اهلند وجزر املاليو، وزاولوا التجارة، ومنهم مجاعة امتهنوا طباعة الكتب الدينية، ينظر: 

السقاف، عبدالرمحن بن عبيداهلل، إدام القوت: صـ367.
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الفصل األول
إسهاُمهم يف تأسيس املكتبات

لعلامء حرضموت، كغريهم من املهتمني بالتعليم والتدريس، ولٌع باقتناء الكتب، 
وقلام حيل عامل منهم يف بلد ويستقر هبا، إال وجتده جيمع الغايل والنفيس من املصنفات 
عىل اختالف أنواعها، الشائعة والنادرة، وهناك عدد من األعالم اشتهروا بالعناية بجمع 
الكتب، وأسسوا مكتباٍت نفيسة قيمة، كان هلا صيتها التارخيي، وأثرها العلمي املجيد، 

منها ما نمى إلينا علمه وخربه، ومنها ما ذهب طيَّ النسيان، واغتالته يد الزمان.
]1[ مكتبة شيخ بن عبداهلل العيدروس )ت 990هـ/ 1582م()1(: 

كان العالمة شيخ العيدروس شديد العناية بالكتب، شغوفًا بنسخها ومقابلتها، 
حتى أنه وهو يف مرض موته، بتحصيل رسالِة »مناقب اإلمام النووي«، وأمر بمقابلتها 

بني يَديه)2(. وبعد وفاته آلت مكتبته إىل ابنه عبدالقادر، ثم تشتََّتت حمتوياهتام.
تلك  مقتنيات  من  نزر  عىل  بأمحدآباد  شاه  حممد  پري  كتبخانة  يف  عىل  ووقفت 
املكتبة، منها: اجلزء الثاين من كتاب »الفتوحات املكية« البن عريب، قرئت عليه وهبا 

امِع بخطه)3(.  قيٌد للسَّ

الرتمجة رقم )10(، الباب الثاين من هذا البحث.  )1(
العيدورس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ488.  )2(

ورقم تلك النسخة )632(، كام وقفت عليه يف املكتبة املذكورة.  )3(
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بن  حممود  تأليف  وهْبُروْچ«،  سورت  مزارات  »كتاب  متلكها:  التي  كتبه  ومن 
كتب  الشيخني«،  »تذكرة  بعنوان  وكتاب  1543م)1(،  950هـ/  سنة  ألفه  لطيف، 
السيد  بقلم عبداهلل عيدروس، وحممد عيدروس، كذا ذكر  سنة 966هـ/ 1559م، 
ظفر الندوي، ومل يبني أهو سفينة أم كناشة، أم ترمجة هلام، وهذان الكتابان يف )كتبخانة 
جگراوان(، لدى شخص يقال له چراغ آغا حسني، من أرسة آل عبدالرحيم، يف مدينة 

الهور، باكستان)2(.
]2[ مكتبة حممد بن عبداهلل العيدروس)3( )ت 1030هـ/ 1620م(:

كانت مكتبة السيد حممد العيدروس يف بيته يف سورت، وكانت تضم مؤلفاته 
بيگ  زاهد  الفاضل  احلاج  حمبه  فقام  ذريته،  من  يرعاها  من  جتد  مل  ولكنها  وغريها، 
السوريت، بتعمري مدرسة إىل جوار املسجد املجاور للمزار، وجعل فيها مكتبة حلفظ 

كتبه )4(.
]3[ مكتبة عبدالقادر بن شيخ العيدروس)5( )ت 1038هـ/ 1628م(:

آلت إليه مكتبة والده شيخ، ثم قام بجمع نفائس أخرى إليها، وقال: »تفرغُت 
املفيدة،  الكتب  اقتناء  يف  اهلمة  وأعملُت  تعاىل،  اهلل  لوجه  النافعة  العلوم  لتحصيل 
وبالغُت يف طلبها من أقطار البالد البعيَدة، مع ما َصار إيلَّ من كتب الوالِد، رمحه اهلل، 

الندوي، سيد أبوظفر، گجرات كـی متدنـی تاريخ: صـ169.  )1(
كان ذلك الرجل عىل قيد احلياة يف سنة 1376هـ/ 1948م. ينظر: الندوي، سيد أبوظفر، گجرات   )2(

كـی متدنـی تاريخ: صـ170.
تقدمت ترمجته برقم )13( يف الباب الثاين.  )3(

الندوي، سيد أبوظفر، گجرات كـی متدنـی تاريخ: صـ142.  )4(
تقدمت ترمجته برقم )14( يف الباب الثاين.  )5(
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فاجتمع عندي منها مجلة عديدة«)1(. وكان ينسخ الكتب النفيسة بيده، كام هو صنيعه 

بكتاب »إحياء علوم الدين«)2(. 
أمحدآباد،  يف  الواقع  مزاره  بقرب  موجودًة  )الكتبخانة(  املكتبة  تلك  وكانت 
من  جمموعة  وتوجد  بارة()3(.  )جوهري  تسمى  منطقة  يف  الواقع  املستشفى  بجوار 

مؤلفاته القيمة ضمن جماميع مكتبة بوهار، بمدينة كلكتا.
 ]4[ مكتبة عبداهلل بن جعفر مدهر )ت 1159هـ/ 1745م(، دهيل:

كان العالمة عبداهلل مدهر قاطنا يف مدينة دهيل، بيت امللك، وعاصمة الدولة 
املغولية، كام تقدم يف ترمجته، وكان له العديد من التالميذ واألصحاب من علية القوم، 
وملا  واهلنود)4(.  العرب  من  العربية  أدباء  مصنفات  من  قيمة،  كتب  لديه  واجتمعت 
انتقل للعيش يف أم القرى، مكة املكرمة، خلف يف اهلند ولده علوي بن عبداهلل، ويبدو 

أن ظروفه املعيشية كانت قد اضطرته إىل بيع كتب والده، والتقوت بأثامهنا.
جعفر  بن  عبداهلل  ومنثور  منظوم  جمموع   « كتاب  املكتبة  تلك  حمتويات  ومن 
والوحيدة،  األصلية  النسخة  وهي  باعلوي،  باعبود  بكر  أيب  السيد  جلامعه  مدهر«، 
كانت يف ملك السيد علوي مدهر، ثم آلت إىل شخص يدعى عيل بن حممد العيدروس 
السوريت، وبعد البحث تبني أن هناك يف سورت كان يوجد اثنان من آل العيدروس، 
سنة  ُسوَرت  يف  وتويف  برتيم  ولد  األول  العيدروس،  حممد  بن  عيل  يدعى:  كالمها 
1193هـ/  سنة  املنورة  باملدينة  وتويف  بسورت  ولد  واآلخر  1745م،  1159هـ/ 

العيدورس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ446.  )1(
املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ446.  )2(

الندوي، سيد أبوظفر، املصدر السابق: صـ158.  )3(
تقدمت ترمجته برقم )5( يف الباب الثاين.  )4(
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1778م)1(. ثم آلت بعد ذلك بزمن، إىل مفتي حرضموت السيد عبداهلل بن عمر بن 
حييى، بتاريخ سنة 1256هـ/ 1840م، مما يدل عىل تواجده يف اهلند حينذاك، ثم هي 
اليوم قابعة يف أرفف خزائن مكتبة األحقاف برتيم، حرضموت، حتت رقم 2369/ 
برقم 1288.  بالكويت،  املخطوطات  معهد  ومنها صورة يف  أدب، يف 236 ورقة؛ 

تنتظر من هيب خلدمتها وحتقيقها ونرشها من الباحثني.
]5[ مكتبة شيخ بن عبداهلل العيدروس )ت 1041هـ/ 1631م(، دولت آباد:

)ت  عادلشاه  إبراهيم  امللك  زمن  بيجابور  يف  استقراره  بعد  أنه  ترمجته  ففي 
1036هـ/ 1626م(، أكرمه ذلك امللك وأنعم عليه، وقربه منه، واعتنى بجمع الكتب، 
وحصل منها مجلة نفيسة، واجتمعت له خريات كثرية، ثم انتقل بعد موت ذلك السلطان 

إىل دولة آباد، وتويف هبا. ولعله محل معه كتبه إليها، ومل نعرف ما هو مصريها)2(.
]6[ مكتبة أيب بكر ابن شهاب الدين )ت 1341هـ/ 1922م(:

مدارسها  يف  أستاذا  وانتظم  حيدرآباد،  يف  شهاب  ابن  السيد  استقر  أن  بعد 
وجامعاهتا العريقة، كان ال مفرَّ من أن يكون له مكتبة تشبع هنمه العلمي، وكذلك كان 
األمر. فقد مجع ابن شهاب مكتبة نفيسة، قال عنها حممد أسد شهاب أهنا تضم أنفس 
الكتب من أمهات املراجع العلمية، من مطبوعات وخمطوطات. ولعله بالَغ قليال حينام 
وصَفها بأهنا »تعدُّ من كربيات املكتبات الشخصية اخلاصة، والتي تضاهي مكتبات 

اجلامعات العاملية«)3(. 

ينظر لرتمجة املذكورين: احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر: جـ2، صـ765.  )1(
الشيل، حممد بن أيب بكر، املرشع الروي: جـ2، صـ270.  )2(

شهاب، حممد أسد، أبواملرتىض بن شهاب رائد النهضة اإلصالحية يف جنوب رشق آسيا، )طهران،   )3(
املجمع العاملي ألهل البيت، 1414هـ/ 1994م(: صـ124-121. 
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]7[ مكتبة عيدروس بن حسني العيدروس )ت 1346هـ/ 1927م(:

كان هلذا العامل اجلليل يف منزله بحارة فتح دروازة بحيدرآباد، مكتبة هبا نفائس 
الكتب، محل بعضها معه من حرضموت إىل مهجره اهلندي، مما نمى إىل علمنا منها: 
كتاب »الدشتة« جلده األعىل العالمة عبدالرمحن بن حممد العيدروس )ت 1113هـ/ 
السقاف )ت 1387هـ/  السيد عبداهلل بن حممد  رآه عليه  الكتاُب  1701م(، وهذا 
صاحب  تالمذة  أحد  وهو  احلرضميني«،  الشعراء  »تاريخ  كتاب  مؤلف  1967م(، 
املكتبة. وقد قمت بمحاوالت يائسة للوصول إىل هذه املكتبة واالطالع عىل حمتوياهتا 

فلم أمتكن من رؤيتها، واهلل املعني.
]8[ مكتبة السلطان صالح بن غالب القعيطي )ت 1375هـ/ 1956م(:

سها السلطان املذكور يف مسقط رأسه بحيدرآباد، ثم نقلها إىل  وهذه املكتبة أسَّ
الكبري  اجلامع  مكتبة  عىل  حياته  يف  ووقَفها  بحرضموت،  املكال  بمدينة  سلطنته  مقر 
عامرًة،  تزال  وال  إليها،  كتبه  بقية  نقلت  وفاته  وبعد  عمر،  السلطان  عمه  بناه  الذي 

يرتادها القراُء.
كام كانت هناك مكتبة لسيف بن حسني القعيطي، إال أهنا ضاعت، كام سيأيت.

كيف ضاعت مكتبات حضارمة اهلند؟!
الشك أن لكل يشء إذا ما تم نقصاُن، فإن املكتبات إذا مل جتد من يعتني هبا، 
يكون مآهلا الضياع والفقدان، وال تنتعش الكتب واملكتبات إال يف ظل حراك علمي، 
وبسوى ذلك ال يبقى للكتب واملكتبات أي أثر. ولبعض املكتبات احلرضمية يف اهلند 
للعربة  ذكرها  جيب  حمتوياهتا،  عىل  القضاء  هبا  تم  التي  الكيفية  تبني  وأخبار  قصص 

واالتعاظ.



416
]1[ ضياع مكتبات آل العيدروس يف ُسوَرت:

عندما زار الباحث مدينة ُسوَرت التارخيية، يف شهر يونيو من عام 2009م، مل 
جيد من آثار املايض سوى املزارات والقبب، والتي ربام لوال سْكنَى األحفاد بجوارها، 
ألصبحْت أثرًا بعد عني، وملا ُعِرَفْت حتى مدافُن أولئك القوم الكرام. وال يوجد يف 
مدينة سورت أثرًا ملكتبٍة أو متحٍف أو أي يشء يدّل عىل أن هناك حياًة علمية سادْت 

قبل ثالثة قرون من الزمان!. 
إن العجب يزول، بعد أن نعرف األسباب التي أدت إىل ذلك االختفاء للمآثر 
العلمية، واملدونات الكتابية. فقد تعرضت مكتبات سورت للشتات والضياع مرارًا 
يف عهد املغول، مرة عىل يد جنكيز خان املغويل، الذي غزا گجرات يف سنة 998هـ/ 
1589م، فدمر معاهدها ومبانيها، ومرة أخرى يف عهد حفيده السلطان جهانگري بن 
شاهجهان )ت 1075هـ/ 1664م( الذي استوىل عىل مجلة من املكتبات وأدخلها 

خزينته اخلاصة. 
ذكر السيد أبوَظفر الندوي أنه رأى بعض الكتب يف علم االصطرالب )التقويم 
الفلكي(، وعلوم الزيج، وغريها، وعليها متلكات السادة آل العيدروس، وإىل جوار 
وتوقيع  السلطانية،  اخلاصة  ختم  أي:  جهانگري،  السلطان  كتبخانة  ختم  متلكاهتم 
ناظم مكتبته واسمه عيل مراد)1(. ومما جيدر ذكره هنا، أن نعلم أنه فوق ذلك السطو 
العلامء  أحفاد  من  وغريب  عجيب  إمهال  هناك  كان  فقد  سورت،  ملكتبات  والنهب 
من السادة آل العيدروس ملا تبقى لدهيم من مقتنيات األجداد. دليلنا عىل ذلك، بكاء 
وحترس العالمة عبداهلل بن جعفر مدهر باعلوي )ت 1159هـ/ 1745م(، عىل كتب 

وتلك الكتب حمفوظة يف الهور، باكستان، لدى رجل اسمه جراغ آغا حسني، من أرسة آل عبدالرحيم   )1(
ينظر: الندوي، سيد أبوظفر، گجرات كـی متدنـی تاريخ: صـ170.
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بكر  أيب  السيد  األديب  صديقه  إىل  بعثه  مكتوٍب  ضمن  سطره  فيام  وآثارها  سورت 
باعبود، يصف له مشاعره األليمة، عِقَب عودته من زيارٍة قام هبا يف تلك اآلونة إىل 

مدينة سورت، قال فيها: 
وْجــِدَهــاأرى العْلـَم يف »ُسـوَرٍت« كتُبـه ــْن  ِم تفتَُّت  تــَكــاُد 
ــا أْجــَرهــم فقْد َماتـِت الكْتُب يف جْلِدها)1(فــأعــظِــْم لــُطــالهِبَ

يف هذين ين تورية وتشبيه، فهو يشبه الكتب التي رآها وقد تفّتَتْت يف جلودها، 
يًا بأهنا قد تلفت وهي يف  بالصبِّ العاشق الذي ذابت مهجته َوْجدًا وَشوقًا ملحبوبه، مورِّ
مواضعها بسبب اإلمهال احلاصل عليها من أهلها ومالكها!. وقد كان هبا وقت زيارة 
الثاين العيدروس )ت 1142هـ/ 1729م(،  العالمة مدهر، صديقه العالمة جعفر 
تلك  أبناء  بني  ثارت  التي  أن اخلالفات  فيبدو  العلم، وله مصنفاٌت،  أهل  وكان من 

األرسة كان هلا حظها ودورها يف إضاعة تلك املكتبات، وما فيها من نفائس الرتاث. 
]2[ ضياع مكتبة ابن شهاب؛ حيدرآباد:

املكتبات الشخصية، ولكنها ذهبت أدراج  بأهنا كانت من أكرب  تقدم وصفها 
الذي زارها سنة 1393هـ/  الرياح، يف قصة مأساوية، حكاها حممد أسد شهاب، 
ويصحبهام  هنرو،  الل  جواهر  بجامعة  األستاذ  نينار،  ر  منوَّ حممد  برفقة  1973م، 
أحفاد  عىل  عرض  املكتبة،  رأى  أن  بعد  أسد  حممد  وكان  املدحيج،  عبداهلل  العالمة 
لتحفظ  الكبرية،  اجلامعات  أو  املكتبات  إحدى  عىل  ببيعها  يقوموا  أن  شهاب  ابن 
عىل  لبيعها  يسعى  خالهلا  كان  سنوات،  سبع  حوايل  عنهم  غاب  ثم  فيها،فوافقوا. 
إحدى احلوزات الدينية يف إيران، وملا مأل حممد أسد يديه من احلوزة، بعث برسول 
من طرفه إىل حيدرآباد ليتم الصفقة، ففوجئ املبعوث أن املكتبة قد شحنت إىل اليمن 

باعبود، أبوبكر بن حمسن، جمموع قصائد مدهر: ورقة 10، الوجه )ب(.  )1(
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املكتبة يف صناديقها  املدة، ووصلت  أن فقدوا األمل يف صفقته لطول  بعد  اجلنويب، 
إىل املكال ايام سيطرة احلزب الشيوعي، ثم اختفت، فمن قائل: إن الدولة صادرهتا 

وأحرقتها، ومن قائل: إهنا ضمت إىل املكتبة العامة للدولة)1(. 
]3[ تبدد مكتبة سيف بن حسني القعيطي )ت 1383هـ/ 1962م(:

حسني  الشاعر  األمري  والده  عن  بعضها  ورث  مكتبة  سيف  للدكتور  كان 
)ت 1356هـ/ م(، وبعضها مما مجعه هو، وكان مما ورثه من والده »ديوان شعره«، 
الدكتور سيف، سنة  بعد موت  ثم  بامطرف)2(.  عبدالقادر  املؤرخ حممد  عليه  اطلع 
1383هـ/ 1982م، قامت أخته فاطمة بإهدائها إىل مكتبة دائرة املعارف العثامنية، 
ولكن الدائرة مل تلبث أن حلت هبا ضائقة مالية، فباعت مجلة من نفائسها عىل إحدى 
اجلامعات السعودية، ومل يبق من كتب الدكتور سيف ومؤلفاته، سوى نسخ مصورة 

حمفوظة يف مكتبة القسم العريب، باجلامعة العثامنية)3(.

* * *

شهاب، حممد أسد، أبواملرتىض: صـ124-121.  )1(
بامطرف، حممد بن عبدالقادر، اجلامع لشمل املهاجرين: صـ175.  )2(

النظاري، مجال حزام، اهلجرات احلرضمية احلديثة إىل اهلند وتأثرياهتا: صـ278.  )3(
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الفصل الثاين
املصنفات املخطوطة لعلامء حرضموت

املحفوظة يف اخلزائن اهلندية

بعد ذكر املآيس التي حلت بمكتبات حضارمة اهلند يف الفصل السابق، ينبغي أن 
نعلل أنفسنا، ونطيب خواطرنا بذكر الكتب التي ال تزال حمفوظة حتى اليوم يف خزائن 
املخطوطات اهلندية، والتي تسنى التعرف عىل مواضع حفظها بزيارة تلك اخلزائن، أو 
بفضل االطالع عىل الكشافات والفهارس التي طبعت وانترشت يف اآلونة األخرية، 

وترتيب الكتب هنا بحسب بحسب وفيات مؤلفيها.
أوالً؛ تراث احلضارمة الذين توطنوا يف اهلند وماتوا هبا:

930هـ/  )ت  بحرق  عمر  بن  حممد  الشيخ  العالمة  مقدمتهم  يف  يأيت   ]1[
اهلندية: كتاب »حتفة  املكتبات  املحفوظة يف  مؤلفاته  1523م(، دفني كجرات، فمن 
عليگرة  بجامعة  آزاد  موالنا  مكتبة  يف  نسخة  منها  األصحاب«  وطرفة  األحباب 
و:  بنكيبور)2(.  يف  نسخة  منه  التجويد«؛  يف  املستفيد  »ترمجة  وكتاب:  اإلسالمية)1(. 
كتاب  و:  اآلصفية)3(.  يف  نسخة  منها  الوثيقة«؛  العروة  رشح  األنيقة  »احلديقة  كتاب 
مدينة مدراس، يف  نسخة يف  منه  الرسول«؛  منتقيص أصحاب  املسلول عىل  »احلسام 

)1(  تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]38[.
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]41[.  )2(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]45[.  )3(
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نسخة  منه  الطب«،  الكافية يف أصول  »رشح  كتاب  و:  احلكومية)1(.  الرشقية  املكتبة 
باملكتبة املركزية بجامعة بيشاور)2(. و: »العروة الوثيقة يف بيان الرشيعة واحلقيقة«؛ منها 

نسخة يف اآلصفية بحيدرآباد)3(. 
دفني  )ت 990هـ/ 1582م(،  العيدروس  شيخ  العالمة  مؤلفات  ومن   ]2[
اآلصفية  املكتبة  يف  نسخة  منه  املريد«؛  حتفة  رشح  التوحيد  »حقائق  كتاب  أمحدآباد: 

بحيدرآباد)4(.
1038هـ/  )ت  العيدروس  شيخ  بن  عبدالقادر  العالمة  مؤلفات  ومن   ]3[
1628م(، توجد الكتب التالية يف املكتبة الرشقية بكلكتا ضمن جمموعة بوهار: »بغية 
منه  الدين«  علوم  من  املهم  بيان  يف  الثمني  »الدر  و:  املريد«)5(.  حتفة  برشح  املستفيد 
نسختان يف بوهار)6(. و: »رسالة يف مناقب اإلمام البخاري«)7(. و: »روح الراح وراح 
األرواح«)8(. و: »صدق الوفاء بحق اإلخاء«)9(. و: »عقد الآلل بفضائل اآلل«)10(. و: 
»الفتح القديس يف تفسري آية الكريس«)11(. و: »القول اجلامع يف بيان العلم النافع«)12(. 

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]46[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]58[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]61[.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]61[.  )4(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]106[.  )5(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]115[.  )6(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]117[.  )7(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]118[.  )8(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]123[.  )9(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]124[.  )10(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]126[.  )11(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]130[.  )12(
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و: »مراسالت مع السيد حاتم األهدل«)1(، و: »املقالة النافعة والرسالة اجلامعة«)2(. 
عدة  يف  نسخة  عدة  العارش«)3(؛  القرن  أخبار  يف  السافر  »النور  كتابه:  من  توجد  كام 
وثالث  برامبور،  رضا  مكتبة  يف  ونسختان  بوهار،  يف  نسخة  منها:  هندية،  مكتبات 
نسخ يف اآلصفية بحيدرآباد، ونسخة يف بانكيبور. و: كتاب »جواهر األحياء ومداواة 

األولياء«، منه نسخة يف اآلصفية)4(.
]4[ ومن مؤلفات أيب بكر بن حمسن باعبود )ت حوايل 1150هـ/ 1737م(: 

»املقامات النظرية«)5(، أو: اهلندية؛ منها نسخة يف مكتبة بوهار.
]5[ ومن مؤلفات أيب بكر ابن شهاب الدين )ت 1341هـ/ 1922(: »العقود 

اللؤلؤية يف األسانيد العلوية«)6(؛ منه نسخة يف اآلصفية بحيدرآباد.
1962م(:  1383هـ/  )ت  القعيطي  حسني  بن  سيف  مؤلفات  ومن   ]6[
املتعال«)8(. و:  َوى احلال إىل اهلل  اللغة )اللهجة( احلرضمية«)7(. و: »شكرْ »خصائُص 
ب«)10(، مجيعها حمفوظة يف مكتبة دائرة  »فوح املدام من رباعيات اخليام«)9(. و: »املعرَّ

املعارف العثامنية.

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]121[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]131[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]124[.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]111[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]154[.  )5(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]176[.  )6(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]212[.  )7(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]213[.  )8(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]215[.  )9(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]216[.  )10(
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ثانيًا؛ تراث احلَضارمة غري اهلنود املحفوظ يف اخلزائن اهلندية:

1459م(:  864هـ/  )ت  العيدروس  بكر  أيب  بن  عبداهلل  مؤلفات  فمن   ]1[
»الكربيت األمحر املعرب عنه بالدر واجلوهر«؛ منه نسخة يف بوهار، باهلند، برقم 131. 

.)1(
وثانية يف املكتبة اآلصفية، حيدرآباد، برقم 294/380/1 

 ]2[ ومن مؤلفات حييى بن عبدالرحيم اخلطيب الرتيمي األنصاري احلرضمي: 
كتاب »الربهان املبني يف مناقب الشيخ شهاب الدين«؛ يف مناقب أمحد شهاب الدين 

.)2(
باعلوي )ت 946هـ/ 1539م(، منه قطعة يف بانكيبور باهلند برقم 938/13 

]3[ ومن مؤلفات حسني بن عبداهلل بلحاج بافضل )ت 979هـ/ 1571م(: 
»الفصول الفتحية«؛ وَصفه بروكلامن بأنه »يضم 57 حديثًا يف الدفاع عن الصوفية«، 
مكتبة  يف  نسختان  منه  توجد  كام   ،)3(

 929/13 برقم  بنكيبور  يف  نسخة  له  وذكر 
األحقاف برتيم.

الشيخ أيب بكر بن سامل )ت 992هـ/ 1583م(: »مفتاح  ]4[ ومن مؤلفات 
الرسائر وكنز الذخائر«؛ منه نسخة يف مكتبة بوهار برقم 128، وأخرى يف اآلصفية 
وقد  اإلسالمية،  عليگرة  بجامعة  آزاد  موالنا  مكتبة  يف  وثالثة  تصوف)4(.   18 برقم 
رأيتها. وكتاب »فتح باب املواهب وبغية مطلب الطالب«؛ منه نسخة يف مكتبة موالنا 
آزاد بجامعة عليگرة اإلسالمية، برقم 21/3، ضمن جمموعة )حبيب گنج(، يف 132 

بروكلامن، كارل، تاريخ األدب العريب: جـ9، صـ156.   )1(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ8، صـ250.  )2(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ8، صـ250.  )3(

بنسبته إىل  العريب: جـ9، صـ154؛ ]تنبيه[: وقع بروكلامن يف خطأ  تاريخ األدب  بروكلامن، كارل،   )4(
أيب بكر بن سامل بن شيخان باعبود )ت 1085هـ/ 1674م(، لتشابه األسامء. ومما يؤكد نسبته إىل 
البحث  املتقدم ذكره يف هذا  الدرية«  »الكواكب  الشيخ أيب بكر صاحب عينات، تضمينه يف كتاب 

برقم ]185[. ينظر: احلبيش، عبداهلل حممد، تصحيح أخطاء بروكلامن: صـ341.
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ورقة)1(. وهي نسخة خزائنية نفيسة، خطها نسخي مجيل جدًا ومتقن، رأيتها.

]5[ ومن مؤلفات عقيل بن عمر )عمران( باُعَمر )ت 1062هـ/ 1651م(: 
اآلصفية  املكتبة  يف  نسخة  منه  واألثر«؛  احلديث  غريب  من  والثمر  الزهر  »منتخب 
بحيدرآباد رقمها 246/676/1 )2(، وتوجد نسخة أخرى يف األزهرية بمرص، رأيتها.

 .)3(
و: »زبَدة مجع اجلوامع«؛ منه نسخة يف اآلصفية برقم 184، 56 

]6[ ومن مؤلفات حممد بن أيب بكر الشيل باعلوي )ت 1093هـ/ 1681م(: 
رقم  حتت  بانكيبور،  مكتبة  يف  نسخٌة  منه  علوي«؛  بني  مناقب  يف  الروي  »املرشع 

.)4(
 807/12

و: »عقد اجلواهر والدرر يف أخبار القرن احلادي عرش«؛ منه نسخة يف رامبور 
برقم 641/1، وأخرى يف بانكيبور 660/12، ذكرمها بروكلامن)5(.

]7[ ومن مؤلفات عبداهلل بن علوي احلداد )ت 1132هـ/ 1719م(: »الدر 
والوصايا  الدينية  »النصائح  و:   .)6(

 62/23 برقم  بنكيبور  يف  نسخة  منه  املنظوم«؛ 
«؛ منها  الٌت بالنبيِّ )7(. و: »توسُّ

اإليامنية«؛ منه نسخة يف رامبور، رقمها 340/370/1 
)8(. و: »سبيل االدِّكار بام ينقيض لإلنسان 

نسخٌة يف مكتبة املكتب اهلندي برقم 1037 

مؤسسة الفرقان، فهارس مكتبة عليگرة: جـ1، صـ128.  )1(
بروكلامن، كارل، تاريخ األدب العريب: جـ9، صـ126.  )2(

املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ9، صـ126.  )3(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ9، صـ25.  )4(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ9، صـ25.   )5(

املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ9، صـ155.  )6(
بروكلامن، كارل، تاريخ األدب العريب: جـ9، صـ155.  )7(

املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ9، صـ155.  )8(
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)1(. و: »إحتاف السائل 

ويمر له من األعامر«؛ منه نسخة يف بانكيبور، رقمها 948/13 
 .)2(

 949/13 بنكيبور  يف  وأخرى   ،127/1 باتنة  يف  نسخة  منه  املسائل«؛  بأجوبة 
و: »الفصول العلمية واألجوبة احلكمية«؛ منه نسخة يف مكتبة رضا برامبور، رقمها 
املؤمنني  من  للراغبني  واملؤازرة  واملظاهرة  املعاونة  »رسالة  و:   .)3(

 250/355/1
)4(. و: »املذاكرة مع اإلخوان 

سلوك طريق اآلخرة«؛ منه نسخة يف بوهار رقمها 129 
)5(، و: »النفائس 

واملحبني من أهل اخلري والدين«؛ بمكتبة بوهار، باهلند، برقم 131 
)6(. و: »ملعة النرباس يف سرية 

العلوية«؛ منه نسخة يف رامبور، رقمها 351/370/1 
)7(. و: »مفتاح 

النبي«؛ منه نسخة يف مكتبة خدابخش يف مدينة باتنة، رقمها 458/2 
)8(. و: »حزب الفتح«؛ منه نسخة 

السعادة والفالح«؛ منه نسخة يف باتنة، رقمها 444 
.)9(

يف باتنة، رقمها 11/444 
]8[ ومن مؤلفات الطيب بن أيب بكر َعْمَره احلرضمي: »كشف العيان يف الدليل 

 .)10(
والربهان«؛ نسخة يف باتنة برقم 430/2، وأخرى برقم 1/2066 

رقمها  رامبور  يف  نسخة  منه  باملخالف«؛  االقتداء  إىل  الواقف  »اهتداء  و: 
.)11(

 903/466/2
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ9، صـ155.  )1(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ9، صـ155.  )2(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ9، صـ155.  )3(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ9، صـ155.  )4(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ9، صـ155.  )5(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ9، صـ156.  )6(

املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ9، صـ156. ]تنبيه[: يف نسبته للحداد نظٌر.  )7(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ9، صـ156.  )8(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ9، صـ156.  )9(

املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ9، صـ134.  )10(
بروكلامن، كارل، تاريخ األدب العريب: جـ9، صـ134.  )11(
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]9[ ومن مؤلفات سعيد بن حممد باعشن )ت 1270هـ/ 1853م(:»برشى 
عليگرة  بجامعة  آزاد  موالنا  مكتبة  يف  نسخة  منه  التعليم«؛  مسائل  برشح  الكريم 
اإلسالمية، حتت رقم ]عريب مذهب )12( 18[، ضمن جمموعة: يونيورستي. يف 352 
ورقة، نسخت يف 9 رجب سنة 1284هـ/ 6 نوفمرب 1867م، بقلم أمحد بن راشد. 
وقفها النواب أمحد بن عبدالعزيز هبادر عزيزجنگ عىل الكلية املحمدية يف عليگرة سنة 

1325هـ/ 1908م)1(.
]10[ ومن مؤلفات عبداهلل بن أمحد باسودان )ت 1266هـ/ 1849م(: »عدة 

املسافر وعمدة احلاج والزائر«؛ منه نسخة يف بيشاور)2(.
بن طاهر )ت 1272هـ/ 1855م(:  بن حسني  ]11[ ومن مؤلفات عبداهلل 
رقمها  بحيدرآباد،  اآلصفية  املكتبة  يف  نسخة  منه  واألقربني«)4(؛  األهل  »صالت)3( 

 .)5(
1812/374/1. و: »ديوان«؛ منه نسخة يف اآلصفية برقم 1، 51/704 

* * *

مؤسسة الفرقان، فهرس املخطوطات العربية بجامعة عليگرة اإلسالمية: جـ1، صـ383.  )1(
خان، أمحد، فهرس املخطوطات العربية يف شبه القارة اهلندية: صـ178.  )2(

الصواب »صلة«، وليس »صالت«.  )3(
بروكلامن، كارل، املصدر السابق: جـ10، صـ249.  )4(

املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ10، صـ249.  )5(
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الفصل الثالث
إسهامهم يف تصحيح الكتب وحتقيقها وترمجتها

إن تصحيح الكتب واملطبوعات، وحتقيق املخطوطات الرتاثية يف شتى الفنون، 
من األعامل احلضارية الراقية، التي ال يتصدى هلا إال نخبة من أهل العلم، ومن ذوي 
الثقافة العالية، وحسبنا أن نلقي نظرة عىل تاريخ الطباعة والنرش، فنرى أسامء المعة 
يف سامء العلم واملعرفة، يف العاملني العريب واإلسالمي، تصدت لتلك املهمة الشاقة، 

وتسلحت بأنواع من املعارف والعلوم، فخلد العلم أسامءها يف سجالت اخللود. 
وهذا الباب واسع وبعيد الغور، وقد صنفت فيه مصنفات كثرية، وحسبنا أن 
نتحدث يف هذا الفصل عن دور حضارمة اهلند يف تصحيح املطبوعات، وخدمة الرتاث 
اإلسالمي بنرش نفائس الكتب، وعيون املؤلفات القيمة، التي كان يف طبعها وإخراجها 

إثراء للحركة العلمية، والصحوة اإلسالمية احلديثة. وحديثنا سيكون يف مبحثني:
املبحث األول: إسهامهم يف تصحيح الكتب وحتقيقها.

املبحث الثاين: إسهامهم يف ترمجة الكتب.
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املبحث األول
إسهامهم يف تصحيح الكتب وحتقيقها

بنسخ  يقومون  واملتأدبون  العلامء  كان  احلديث،  العرص  يف  املطابع  انتشار  قبل 
الكتب التي حيتاجون إليها بأيدهيم، أو يستأجرون من ينسخها هلم من ممتهني حرفة 
النساخة، التي كانت منترشة ومزدهرة يف العصور القديمة. وهكذا كان حضارمة اهلند 
العلامء، كانوا يستنسخون الكتب القيمة، ويعملون عىل مقابلتها وتصحيحها، قبل أن 
تنترش يف اآلفاق، فال خيرجون مؤلفاهتم إال بعد أن يراجعوها ويدققوا النظر فيها مرة 

أو أكثر. 
وهناك أمثلة ونامذج كثرية يف هذا الباب، فمن تلك األمثلة:

أوالً؛ عناية املتقدمني بشأن الكتب وما يتصل هبا:
عرش  التاسع  اهلجري/  عرش  الثالث  القرن  قبل  عاشوا  َمن  باملتقدمني  وأعني 

امليالدي، ألن تلك األزمنة كانت متقدمة عىل حركة انبثاق الطباعة يف العامل العريب.
]1[ اهتامم شيخ العيدروس بمقابلة كتبه وتصحيحها:

شيخ  السيد  العالمة  مكتبة  ذكر  الباب،  هذا  من  األول  الفصل  يف  معنا  تقدم 
العيدروس )ت 990هـ/ 1582م(، وكان من احلريصني عىل مجع الكتب، مفتشًا عن 
قبَل موته بنحو  أمر،  أنه  الكتب ونسخها وحتصيلها،  بنقل  نوادرها، وبلغ من شغفه 
بني  بمقابلتها  أمر  ثم  اهلل،  رمحه  النووي«،  اإلمام  »مناقب  رسالِة  بتحصيل  شهرين، 
يَديه)1(. كام ذكر عنه ابنه عبدالقادر بن شيخ يف »النور السافر«. فهذا احلرص من هذا 

العيدورس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ488.  )1(
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العامل اجلليل، يعطينا مؤرشًا عىل مدى اهتاممه العلمي التوثيقي، وعىل أمانته العلمية 

التي رضب فيها مثاًل مجياًل.
اخ: ]2[ عبدالقادر بن شيخ العيدروس يراجع مصنفاته مع النُّسَّ

وكان العالمة عبدالقادر بن شيخ العيدروس )ت 1038هـ/ 1628م(، من 
املعتنني بالتأليف، وتقدم ذكر مكتبته العامرة التي ورثها عن أبيه، وقد عمل عىل إثرائها 
بالكتب، واحلرص عىل تصحيحها،  اهتاممه  أيضًا  عنه  الكتب. كام ورث  باملزيد من 
النووي، قبل موته، فكان يقوم بمقابلة  أبيه وعنايته بمناقب اإلمام  واعترب من حال 
القدوسية  »الفتوحات  تأليفه  مقابلته  ذلك:  فمن  النساخ.  مع  وتصحيحها  مؤلفاته، 
يف اخلرقة العيدروسية«، الذي أتم تأليفه سنة 999هـ/ 1590م، مع ناسخ الكتاب، 

َكن)1(. صديقه الشيخ عبداهلل بافالح، وكان ذلك يف مدينة أمحْدنگر من بالد الدَّ
]3[ باكثري ينظم أسامء أدوات الكتابة:

ومن مظاهر عناية املتقدمني بالنساخة والكتابة، ما جاء عنهم يف وصف األدوات 
التي يستخدمها النساخ يف الكتابة، وهي 14 أداًة، كلها مبدوءة بحرف امليم، نظمها 

الشيخ عبداملعطي بن حسن باكثري )ت 989هـ/ 1581م( دفني أمحدآباد، فقال:
واِة ُتَعـدُّ ســْبعًا ُهــنَّ بــال َخَفـاِءوِميــامُت الــدَّ وَســبعًا؛ عدُّ

ــــربٌة ِمــَقــصٌّ ــــَداٌد ثــمَّ حِمْ الَغـــَراِءِم وَمْصَمغـــُة  وَمْرمَلـٌة 
ِمــَقــطٌّ وِمْقَلمــٌة  طــٌة  وِمْصقلـٌة وُمـــْمِوَهـــٌة ملـــاِءِمَكشَّ
ِمَسنٌّ ــَرٌة  ــط ــْس وِم ــــراٌك  وممَسحـٌة لَخْتـِم االنتَِهـــاء)2(وحِمْ

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ588.  )1(
العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ481.  )2(
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وهذه لفتة بديعة من لفتات الشيخ باكثري رمحه اهلل، والغريب أن بعض الباحثني 

ظن أن عبارة »ميامت الدواة« هو كتاب من تأليف املذكور، فعددها ضمن مؤلفاته!.
]4[ باجابر واالهتامم بالتوثيق:

من ذلك ما نقله صديقه العيدروس يف »النور السافر«، ضمن ترمجته للقايض 
موسى الرداد الشافعي اليامين، عند ذكر مصنفاته، قال: »فمنها: »الكوكب الوّقاد رشح 
اإلرشاد«، يف نحو أربعٍة وعرشين جملدًا، كتاٌب جليل مل يصنَّْف مثُله يف كثرة اجلمع 
والفوائد«. ثّم قاَل: »وله رشٌح صغري عىل اإلْرَشاد أيضًا لكنه مل يْظَهر. لكن قال الفقيُه 
العالَّمة أبواملكارم، مفتي اإلسالم، أمحد بن حممد اجلابري الزبيدي رحَم اهلل روَحه: 
»وقفُت عىل بعٍض منه يف ناحية اجلبِل جهَة املْخالف«. وكثرِيًا ما ينقل عنه ولده فخر 
الدين فيقول: »قال شيُخنا يف رشح اإلرَشاد الصغري«، ورأيت بخط الشيِخ العالمة 
ح الصغري مسودة  ْ عبد السالم بن َشيخ اإلسالم عبد الرمحن بن زياٍد: أّن املراد بالرشَّ
وواردة،  شاردة  كل  تقييد  عىل  رحلته  يف  حريصًا  كان  باجابر  أمحد  فالشيخ  الكبري«. 
وحيقق ويدقق يف ضبط أسامء الكتب، ووصفها، ومتييز بعضها عن بعض، إضافة إىل 
أثار  دقيق، عن معاينة ومشاهدة، وقد  بتفصيل  أمر مهم، وهو ذكر مواضع حفظها 
هذا احلرص انتباه صديقه العالمة العيدروس، فذكره يف ترمجته، وعده من مناقبه التي 

ينبغي أن تعلن وتشاع.
ثانيًا؛ عناية املتأخرين بطباعة الكتب وما يتَِّصُل هبا:

انبَثاق الطباعة  الذين واكبوا حركة  الرابع عرش، هم  القرن  حضارمة اهلند يف 
يف العامل احلديث، وعمل يف املطابع، وبارش التصحيح عىل مسودات الطباعة، والذي 
وقفنا عليه من ذلك، دور حضارمة حيدرآباد يف خدمة دائرة املعارف العثامنية، التي 
أسست مطلع القرن الرابع عرش اهلجري/ العرشين امليالدي. فلنسلط األضواء عىل 

تلك الدائرة العريقة.
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دائرة املعارف العثامنية وموظفوها من احلضارمة:

يعود قرار تأسيس دائرة املعارف إىل سنة 1306هـ/ 1888م، يف عهد النظام 
)ت  خان  عيل  حمبوب  مري  آصفجاه  امللك  بحيدرآباد،  اآلصفية  للدولة  السادس 
حتت  الدائرة  بوضع  يقيض  بعامني  ذلك  بعد  مرسوم  وصدر  1328هـ/ 1911م(، 
رعايته اخلاصة، واستمر الوضع كذلك إىل أن تويف مري حمبوب، وتوىل احلكم خلفه 
مري عثامن عيل خان، الذي غري اسمها إىل دائرة املعارف العثامنية نسبة إليه، وملا أنشئت 
اجلامعة،  إىل  الدائرة  احلكومة ضم  العثامنية سنة 1335هـ/ 1917م، رأت  اجلامعة 
واستمرت كذلك إىل اليوم )1(. تعاقب عىل إدارهتا عدد من العلامء، ذوي الكفاءات 
العلمية املعتربة، وأصدرت أكثر من مائة وثامنني سفرًا من أسفار الرتاث اإلسالمي 
العظيم، ويذهب البعض إىل القول بأن األربعني سنة األوىل من عمرها تعد األخصب 
يف انتقاء األصول التي تعود إىل القرون الثامنية األوىل)2(، لقد أصبحت الدائرة أصبحت 

معلاًم تارخييًا وثقافيًا مهام يف تاريخ أمتنا اإلسالمية يف العرص احلارض.
القديمة، بجوار مسجد  الدائرة يف أول األمر وسط مدينة حيدرآباد  كان مقر 
السوق )الشوگ( الشهري، ثم أقيم هلا مبنى مستقل وسط حرم اجلامعة العثامنية، وضع 
حجر أساسه الدكتور مهايون كبري، وزير املعارف والبحوث يف اهلند، سنة 1379هـ/ 
»قامت  الندوي:  خمتار  األستاذ  قال  اليوم.  إىل  قائاًم  املبنى  هذا  زال  وال  1960م)3(، 
هذه املؤسسة العظيمة بطبع مئات من كتب احلديث والرتاجم والرجال، والتاريخ، 

إحياء  يف  ودروها  العثامنية  املعارف  دائرة  اهلند،  يف  العربية  الطباعة  صالح،  بن  عباس  طاشكندي،   )1(
الرتاث العريب واإلسالمي، )الرياض، مركز امللك فيصل للبحوث، 1421هـ/ 2000م(: صـ14. 

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ18.  )2(
النظامي، دكتور حممد عبداملجيد، مراكز العلم القديمة بحيدرآباد، )مقال منشور يف جملة التنوير، جملة   )3(
العثامنية،  اجلامعة  االجتامعية،  والعلوم  اآلداب  بكلية  العريب  القسم  ثقافية سنوية، تصدر عن  أدبية 

حيدرآباد، عدد سنة 1999م(: صـ44.
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منها  العلمية حمرومة  العامل اإلسالمي واألوساط  الرياضية، واحلكمة، كان  والعلوم 
بجهود  والغرب  الرشق  الثقافة يف  العلامء ورجال  كبار  اعرتف  وقد  بعيد،  منذ عهد 
هذه املؤسسة العظيمة، وضخامة عملها، وقيمة ما تنرشه من الرتاث العلمي«)1(. ومن 
احلضارمة الذين عملوا يف الدائرة، وكان هلم صيت حمرتم يف األوساط العلمية، اثنان 
من أجلة السادة، ومها العالمة أبوبكر بن شهاب الدين )ت 1341هـ/ 1922م(، 

والعالمة عبداهلل بن أمحد مدحيج )ت 1407هـ/ 1987م(.
]1[ أبوبكر ابن شهاب الدين ودوره يف خدمة مطبوعات الدائرة:

ابن  أبوبكر  العالمة  خالهلا  عمل  التي  الزمنية  املدة  هي  كم  حتديدًا  نعلم  ال 
شهاب يف خدمة مطبوعات دائرة املعارف العثامنية، لكن املجزوم به أهنا كانت بني سنة 
1319هـ/ 1901م، وسنة 1330هـ/ 1911م، وذلك من خالل ما وقفت عليه من 
املطبوعات التي أرشف عىل تصحيحها، وصدرت عن الدائرة يف تلك احلقبة الزمنية. 

فمنها:
تأليف  اآلثار«؛  من  واملنسوخ  الناسخ  بيان  يف  »االعتبار  كتاب  تصحيح   )1(
طبع  1187م(،  583هـ/  )ت  اهلمداين  احلازمي  موسى  بن  حممد  بكر  أيب  احلافظ 
ألول مرة يف مطبعة دائرة املعارف العثامنية، وصدر أواخر ذي القعدة سنة 1319هـ/ 
1901م، يف 255 صفحة تليها 7 صفحات لفهرس املحتويات. وكان تصحيحه عىل 
يد السيد أيب بكر بن شهاب الدين، عىل نسخة نقلت من نسخة العالمة حممد عبداحلي 
اللكنهوي )ت 1304هـ/ 1885م( بقلم املولوي حممد زين العابدين بن احلاج أيب 
القاسم ذكي الدين اآلروي الشاه آبادي البهاري، وقوبلت عىل نسخة خطية حمفوظة 

الندوي، خمتار أمحد، تاريخ الطباعة يف شبه القارة اهلندية، )أبوظبي، املجمع الثقايف، بالتعاون مع مركز   )1(
مجعة املاجد، 1996م(: صـ 149؛ طاشكندي، عباس، الطباعة العربية يف اهلند: صـ14.
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يف مكتبة املولوي خدابخش يف باتنة، وعىل نسخة ثالثة مملوكة للحاج املولوي حممد 

عبدالرمحن املدرايس)1(. 
)2( تصحيح كتاب »الُكنَى واألسامء«، تأليف احلافظ أيب برش، حممد بن أمحد 
بالوالء )ت 310هـ/ 922م(، وصدر ألول مرة عن  الرازي، األنصاري  واليب  الدَّ
يف  1322هـــ/1904م،  سنة  األول  ربيع  يف  العثامنية،  املعارف  دائرة  جملس  مطبعة 
ترامجه )2145( ترمجًة, وعَدُد أحاديثه  جزأين، عدد صفحاهتام 468 صفحًة، وعدد 

)3090( حديثًا)2(. 
حجر  بن  عيل  بن  أمحد  للحافظ  التهذيب«)3(  »هتذيب  كتاب  تصحيح   )3(
العسقالين )ت 852هـ/ 1448م(، وصدر عن دائرة املعارف العثامنية خالل ثالث 
 12 يف  وتم  1909م،  1327هـ/  سنة  إىل  1907م،  1325هـ/  سنة  من  سنوات، 

جملدًا)4(. 
]2[ مدحيج ونشاطه يف دائرة املعارف العثامنية: 

وثاين أولئك الرجال األبرار، الذين عملوا يف الدائرة العثامنية، هو العالمة السيد 

حيدرآباد،  العثامنية،  املعارف  دائرة  طبعة  للحازمي،  واملنسوخ«،  »الناسخ  كتاب  خامتة  عن  نقال   )1(
1319هـ/ 1901م. وأيضًا: رسكيس، يوسف إليان، معجم املطبوعات العربية: جـ1، صـ735.

معجم  أمحد،  خان،  جـ1،صـ293؛  واملعربة:  العربية  املطبوعات  معجم  إليان،  يوسف  رسكيس،   )2(
املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية: صـ60. وقد صورته دار الكتب العلمية، بريوت، عن طبعة 
الدائرة، سنة 1403هـ/1983م، وأيضًا سنة 1420هـ/ 1999م. ثم نرشه حمققًا أبوقتيبة نظر حممد 

الفاريايب، وصدر عن دار ابن حزم للطباعة والنرش والتوزيع، السعودية، سنة 1421هـ/ 2000م.
طبع ألول مرة يف دهيل سنة 1308هـ/ 1891م. ينظر: رسكيس، املصدر السابق: جـ1، صـ80.  )3(

املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ1، صـ80؛ خان، أمحد، املصدر السابق: صـ123. ويالحظ هنا   )4(
سنة  خالل  صدرت  التي  وهي  الكتاب،  من  أجزاء   7 إال  معجمه  يف  يذكر  مل  رسكيس  يوسف  أن 

1325هـ/ 1907م، ومل يذكر بقية األجزاء التي صدرت بعد ذلك التاريخ.
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عبداهلل بن أمحد املدحيج العلوي احلرضمي )ت 1407هـ/ 1987م(، كان مصححًا 
حنَي، واستمر فيها أكثر من مخسني  ثم ترقى سنة 1387هـ/ 1967م إىل رئيس املصحِّ
اهلند،،  رئيس مجهورية  ف من  الرشَّ عامًا. ومنح يف عام 1396هـ/ 1976م شهادة 

وهذا بيان بأهم أعامله:
الفاريس، أيب احلسن كامل  تأليف  املناظر لذوي األبصار والبصائر؛  تنقيح   )1
الثامن اهلجري/ اخلامس عرش امليالدي(. وهو رشح كتاب »املناظر«  الدين )القرن 
يف  1930م،  و1348هـ/  1929م،  1347هـ/  سنتي  خالل  صدر  اهليثم،  البن 
جزأين، )1: 420 + 2: 594()1(. وهذا الكتاب من بواكري أعامل العالمة املدحيج يف 

مقتبل حياته العلمية.
)ت  عمر  بن  حممد  الــرازي،  الفخر  تأليف  الدين؛  أصول  يف  األربعني   )2
عادل  وحممد  املدحيج،  بتحقيق  1934/1353م،  سنة  طبع  1209/606م(، 

القدويس، يف 497 صفحة)2(.
3( جمموع رسائل الشيخ الرئيس؛ تأليف ابن سينا، أيب عيل، احلسني بن عبداهلل 
البخاري )ت 428هـ/ 1036م(، صدرت سنة 1935/1354م، وتلك الرسائل 

هي:
1- رسالة يف احلث عىل الذكر: )4 صفحات(.

2- رسالة يف ذكر أسباب الرعد: )6 صفحات(.
3- رسالة يف س القدر: )5 صفحات(.

خان، أمحد، املصدر السابق: صـ363.  )1(
خان، أمحد، معجم املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية: صـ168.  )2(
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4- رسالة يف السعادة واحلجج العرشية عىل أن النفس اإلنسانية جوهر: )22 

صفحة(.
5- الرسالة العرشية: )19 صفحة(.

6- رسالة الفعل واالنفعال: )11 صفحة(.
7- رسالة يف املوسيقى: )13 صفحة(.

4( جوامُع كتاِب إصالح املنطق؛ ]وهو خمترص كتاب »إصالح املنطق«؛ البن 
يت؛ يعقوب بن إسحاق )ت 244هـ/ 858م([. اخترصه زيد بن رفاعة )ت  كِّ السِّ
املعلمي  بتحقيق  1935م،  1354هـ/  سنة  الدائرة  عن  صدر  983م(.  383هـ/ 
واملدحيج، يف 256 صفحة. وذلك التحقيق »يعكس تبحرمها يف املنطق، واطالعهام 

عىل أمهات الكتب«)1(.
)ت  أمحد  بن  عيل  البغدادي،  هبل  ابن  تأليف  ؛  الطبِّ يف  املختاراُت   )5
610هـ/1213م(، رشع يف تصحيحه مع صديقه أمحُداهلل الندوي سنة 1356هـ/ 
أربعة  يف  وصدر  1944م،  1364هـ/  يف  سنوات،  ثامين  بعد  منه  وفرغا  1937م، 

جملدات)2(.
6( رسائل ابن اهليثم؛ تأليف ابن اهليثم، احلسن بن احلسن )ت430هـ/1039م(، 
وهي تسع رسائل يف العلوم الطبيعية، طبعت بعناية املدحيج وصديقه زين العابدين 
املوسوي، وصدرت يف جملد واحد، خالل تسع سنوات، من سنة 1357هـ/ 1938م، 

إىل سنة 1366هـ/ 1946م. وتلك الرسائل هي:
1- رسالة يف أضواء الكواكب: )8 صفحات(.

املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ180، 191.   )1(
املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ511.  )2(
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2- رسالة الضوء: )21 صفحة(.

3- رسالة املرايا املحرقة بالقطوع: )15 صفحة(.
4- رسالة املرايا املحرقة بالدائرة: )16 صفحة(.

ّكان: )12 صفحة(. 5- رسالة السُّ
6- رسالة شكل بني موسى: )16 صفحة(.

7- رسالة املساحة: )18 صفحة(.
8- رسالة ضوء القمر: )58 صفحة(.

9- رسالة خواص املثلث: )16 صفحة()1(.
7( املعترب يف احلكمة؛ تأليف ابن ملكا، هبة اهلل بن عيل البغدادي )ت 547هـ/ 
1152م(، صدر سنة 1357هـ/ 1938م، بتصحيح املدحيج باالشرتاك مع: أمحد حممد 
اليامين، ومناظر أحسن الكيالين، وزين العابدين املوسوي، وحممد عادل القدويس، يف 

ثالثة أجزاء، 816 صفحة )1: 283 + 2: 458 + 3: 256()2(. 
8( رسائل نصري الدين الطويس؛ تأليف نصري الدين الطويس، حممد بن حممد 
)ت 672هـ/ 1273م(، صدرت سنة 1358هـ/ 1939م، بتصحيح املدحيج، وزين 

العابدين املوسوي، وتلك الرسائل هي:
1- ظاهرات الفلك ألقليدس: )35 صفحة()3(.

خان، أمحد، معجم املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية: صـ514.  )1(
املخطوطات،  معهد  )القاهرة،  املطبوع،  العريب  للرتاث  الشامل  املعجم  عيسى،  حممد  صاحلية،   )2(

1412هـ/ 1992م(: جـ5، صـ162.
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ3، صـ525.  )3(
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2- حترير املعطيات ألقليدس؛ )75 صفحة()1(.

3- األكر؛ )54 صفحة()2(.
4- األيام والليايل لثاوذوسيوس؛ )38 صفحة()3(.

5- الرسالة الشافية عن الشك يف اخلطوط املتوازية؛ صدر سنة 1940/1359م، 
يف )40 صفحة()4(.

؛ صدر سنة 1940/1359م،  ُطرِخسرْ َدهيام ألرسرْ يِن وُبعرْ َمي النريِّ 6- كتاُب ِجررْ
يف )21 صفحة()5(.

اخلازين،  تأليف  به؛  يتعلق  وما  هبا  الوزن  ووجه  احلكمة  ميزان  كتاب   )9
عبدالرمحن أيب الفتح )ت 550هـ/1155م(، صدر سنة 1940/1359م، بتصحيح 

املدحيج وآخرين، يف 184 صفحة)6(. 
10( األشباه والنظائر يف النحو؛ تأليف السيوطي، عبدالرمحن بن أيب بكر )ت 
1359هـ/  سنة  من  سنوات،  ثالث  خالل  الدائرة  عن  صدر  1505م(،  911هـ/ 
1940م، إىل سنة 1361هـ/ 1942م، يف أربعة أجزاء، اعتنى به املعلمي، واملدحيج، 

املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ3،صـ522.  )1(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ3، صـ521.  )2(

صاحلية، حممد عيسى، املعجم الشامل: جـ3، صـ522-521.  )3(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ3، صـ524.  )4(
املؤلف السابق، املصدر السابق: جـ3، صـ523.  )5(

خان، أمحد، معجم املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية: صـ147؛ الزركيل، خري الدين، األعالم:   )6(
أبوالفتح عيل بن حممد اخلازين  املؤلف: عبدالرمحن  جـ3، صـ105. ]تنبيه[: وهم أمحد خان، فسّمى 
أبوعبدالرمحن، وأرخ وفاته 550هـ/ 1155م. وهذا خطأ؛ فاخلازين هو عبدالرمحن، ويكنى أيب الفتح: 

)ت 550هـ/ 1155م(، وأما عيل بن حممد، فهو اخلازن املفرس: )ت 741هـ/ 1340م(، فليحرر.
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وزين العابدين املوسوي، وأمحد حممد اليامين، وأمحد اهلل الندوي، وحسن مجل الليل 

املدين)1(.
11( جزء من األمايل؛ تأليف حممد بن احلسن الشيباين )ت 189هـ/804م(، 

بمشاركة عبدالرمحن املعلمي، صدر سنة 1360هـ/1941م، يف 80 صفحة)2(.
ست رسائل البن رشٍد؛ )ت 595هـ/1198م(، صدرت متفرقًة، عن   )12
دائرة املعارف العثامنية، بتصحيح السيد عبداهلل املدحيج، وهاشم الندوي، وحممد عادل 

القدويس، سنة 1366هـ/ 1947م، وهي هذه:
1- السامع الطبيعي، يف 128 صفحة.

2- السامء والعامل، يف 81 صفحة.
3- الكون والفساد، يف 35 صفحة.

4- اآلثار الُعلرْوية، يف 103 صفحات.
5- النفس، يف 93 صفحة.

6- ما بعد الطبيعة: يف 184 صفحة)3(.
13( رشح تراجم أبواب صحيح البخاري؛ تأليف الشاه ويل اهلل الدهلوي، أمحد 
بن عبدالرحيم )ت 1176هـ/ 1762م(. صدرت طبعته الثالثة عن الدائرة بتصحيح 
الطبعة األوىل صدرت بدون تصحيح، والثانية  الندوي. وكانت  املدحيج وحممد طه 

بتصحيح املعلمي، وحممد طه الندوي، وأمحد اهلل الندوي، وحممد عادل القدويس.

خان، أمحد، املصدر السابق: صـ205-204.  )1(
املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ239.  )2(

صاحلية، حممد عيسى، املعجم الشامل للرتاث العريب املطبوع: جـ3، صـ54-53.  )3(
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14( جمموع بعنوان »الرسائل املتفرقة يف اهليئة للمتقدمني ومعارصي البريوين«، 
صدر متفرقًا يف عدة سنوات، بتصحيح املدحيج، وزين العابدين املوسوي، وأمحداهلل 

الندوي، وهاشم الندوي، وعبداهلل العامدي، والرسائل هي)1(:
إقاَمة  يف  السكر  بن  عيل  بن  أمحد  عيل  أيب  إىل  َجاين  البوزرْ الوفاء  أيب  رسالة   -1
ف النهار وارتَفاع الوقرْت؛  ائر من الفلِك من َقوس النهار وارتفاِع نصرْ الربهان عىل الدَّ
سنة  صدرت  388هـــ/998م(،  )ت  البوزجاين  الوفاء  أيب  حممد،  بن  حممد  تأليف 

1362هـ/1943م، يف 14 صفحة.
459هـ/  سنة  )حي  اجلييل  كوشيار  تأليف  واألجرام؛  األبعاد  يف  رسالة   -2

1067م(، صدر بتصحيح املدحيج سنة 1362هـ/ 1943م، يف 19 صفحة)2(.
3- مقالة يف استخراج تاريخ اليهود: تأليف عيل بن عبداهلل ابن بامشاه القايني، 
)القرن التاسع اهلجري/السادس عرش امليالدي(. صدرت سنة 1366هـ/1947م، 

يف 5 صفحات.
4- مقالة يف استخراج ساعات ما بني طلوع الفجر وطلوع الشمس كل يوم من 

أيام السنة بمدينة قاين؛ للمؤلف السابق، يف )5 صفحات(.
5- رسالة يف املقادير املشرتكة واملتباينة؛ تأليف ابن البغدادي، احلسن بن حممد 

بن محلة، )القرن اخلامس اهلجري/ الثاين عرش امليالدي(، يف 108 صفحات.
اليهود وأعيادهم؛ تأليف اخلوارزمي، أبوجعفر  6- مقالة يف استخراج تاريخ 

حممد بن موسى )ت 259هـ/873م(، يف )9 صفحات(.

خان، أمحد، معجم املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية: صـ151.  )1(
املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ364.  )2(
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الَعْسقالين، أمحد بن عيل بن حجر )ت  تأليف  ر:  الُعمرْ بأبنَاِء  ر  الِغمرْ إنباُء   )15
1967م،  1387هـ/  صفر  بني  سنوات،  تسع  خالل  صدر  1448م(،  852هـ/ 
املكتبة  نسخة  هي:  خطية،  أصول  أربعة  عىل  قابله  1976م،  1396هـــ/  وحمرم 
السعيدية بحيدرآباد )النسخة األم(، ونسخة دار الكتب املرصية، ونسختان من دار 

الكتب القومية بباريس)1(. 
وأعانه ستة من فضالء املصححني، وهم: )1( عزيز بيك احليدرآبادي، يف اجلزء 
األول، صدر يف 4 صفر 1387هـ/ 1967م، يف 326 صفحة. )2( حممد عبداملعيد 
خان، اجلزء الثاين، وصدر يف 29 ربيع الثاين 1388هـ/ 1966م، يف 380 صفحة. 
)3( نثار أمحد الصديقي النانوتوي السهارنبوري، يف اجلزء الثالث، وصدر يف 10 شوال 
1389هـ/ 1969م، يف 421 صفحة، واجلزء الرابع، وصدر يف 10 شوال 1390هـ/ 
1970م، يف 351 صفحة. )4( سلطان حميي الدين، يف اجلزء اخلامس، وصدر يف 16 
عبدالقادر)؟(، من خرجيي   )5( اآلخر 1392هـ/ 1972م، يف 351 صفحة.  ربيع 
1973م،  1393هـ/  اآلخرة  مجادى  سلخ  يف  وصدر  السادس،  اجلزء  يف  النظامية، 
الثالثة  الُعَمري املدرايس، يف األجزاء  يف 268 صفحة. )6( حممد صادق األنصاري 
األخرية، السابع، صدر يف 15 شعبان 1394هـ/ 1974م، يف 486 صفحة، والثامن 
وصدر يف 17 مجادى األوىل 1395هـ/ 1975م، يف 451 صفحة، والتاسع وصدر يف 

حمرم 1396هـ/ 1976م، يف 251 صفحة. 
واملعرفة  العلم  فيها  خدم  بتصحيحها،  املدحيج  العالمة  قام  عنوانًا،   43 فهذه 

، فاستحق التكريَم يف حياته، ونرجو له املثوبة غدًا من ربٍّ كريم. خدمات ُجىلَّ
جاء يف خامتة الطبع: »وقد قابل املصحح املذكور أصوله األربعة بعضها عىل بعض وعلق عليه منها   )1(
يزيد عليه زيادات كثرية  بل  اإلنباء  بام يف  قلام يكتفي  فإن مؤلفه  الالمع،  الضوء  ومن غريها السيام 

مفيدٍة يف املناقب واملثالب، فقد يفّصل اإلمجاَل، وخيصص العاّم، ويقيد املطلَق، إىل غري ذلك«.
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ولكني أسجل هنا أسفي عىل رَسقة اجلُهوِد العلمية، فإن كثريًا من منشورات 
دائرة املعارف العثامنية قامت برسقتها بعض دور النرش العربية، وعىل رأسها دار تعرف 
باسم )دار الكتب العلمية(، يف بريوت، وقد أصدرت يف سنة 1968/1406م، كتاب 
»إنباء الغمر«، وتالعبت بتواريخ الطباعة، وحذفت مقدمة التحقيق، وهي مقدمة يف 

غاية األمهية، فجمعوا حشفًا وسوء كيلة، واهلل املستعان. 

* * *
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املبحث الثاين
إسهامهم يف الرتمجة من وإىل اللغة العربية

الرتمجة عمٌل حضاري عظيم، هيدف إىل نقل املعارف والثقافات من لغة إىل لغة 
أخرى، وقد كانت معروفة عند العرب منذ وقٍت مبكر، واكتسبت معنى أكثر حتديدًا 
بسبب تقدم احلضارة، وكثرة اختالط الشعوب ببعضها، وازدهرت حركة الرتمجة يف 
احلضارات  وعلوم  اإلسالم،  علوم  بني  مجعوا  أعالم  آنذاك  وظهر  العبايس،  العرص 

األخرى، بفضل الرتمجة، وبفضل تعلمهم لغات األمم األخرى)1(. 
وحضارمة اهلند، بام أهنم عاشوا يف وسط غري عريب، يف بالد اهلند التي حتوي 
عددًا مهوالً من اللغات، فقد كان لزامًا عليهم أن يتقنوا منها ما يمكنهم من العيش 
يف تلك البالد، وكانت اللغة األردية وإىل جانبها الفارسية، مها اللغتان األكثر التصاقًا 
اللغتني، ونقل مجاعة منهم،  بمسلمي اهلند، فمن هنا أتقن كثري من احلضارمة تلكام 
سيام مواليد اهلند، بعض الكتب من العربية إىل األردية والفارسية، وكذلك العكس، 
أي من الفارسية واألردية إىل العربية، واألول أكثر. وها أنا ذا أذكرها فيام ييل، مرتبة 
عىل تواريخ وفيات املرتمجني، مع عزو كل كتاب إىل موضعه يف ترمجة مؤلفه يف الباب 

الثاين. وذلك يف مطلبني:
املطلب األول: مصنفات ترمجها احلضارمة مبارشة.

املطلب الثاين: مصنفاهتم التي ترمجها غريهم.

اجلبوري، حييى وهيب، الكتاب يف احلضارة اإلسالمية، )بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 1998م/   )1(
1418م(: صـ165-125.
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املطلب األول
الكتب التي قاموا برتمجتها من اللغات املختلفة

وهذه املصنفات ال ختلو من أن تكون من نتاجهم العلمي، أو من نتاج غريهم، 
وقسمتها بحسب التقسيم التايل:

أوالً؛ األعامل املرتمجة من الفارسية إىل العربية وبالعكس:
أ( فأما األعامل التي ترمجت من الفارسية إىل العربية، فهي:

العابدين  زين  عيل  بن  )األول(  الصادق  جعفر  السيد  العالمة  قام   ]1[
العيدروس )ت 1064هـ/ 1654م(، بتعريب كتاب »سفينة األولياء«، وسامه » حتفة 

األصفياء«)1(. 
1383هـ/  )ت  القعيطي  حسني  بن  سيف  الربوفيسور  العالمة  قام   ]2[

1962م( برتمجة »رباعيات اخليام«، وسامها »فوح املدام من رباعيات اخليام«)2(.
ب( وأما األعامل التي ترمجت من العربية إىل الفارسية، فهي:

)ت 1064هـ/  العيدروس  )األول(  الصادق  جعفر  السيد  العالمة  قام   ]1[
990هـ/  )ت  العيدروس  شيخ  جلده  النبوي«)3(؛  »العقد  كتاب  برتمجة  1654م(، 

1582م(.

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]139[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]215[.  )2(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]92[، و]140[.  )3(
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ثانيًا؛ األعامل املرتمجة من األردية إىل العربية وبالعكس:
أ( فأما األعامل املرتمجة من األردية إىل العربية، فمنها:

]1[ قام العالمة صالح بن سامل باحطاب )ت 1374هـ/ 1954م(، بتعريب 
العالمة  العلوم،  بحر  مؤلفات  من  اإلسالمية«،  و»احلكمة  الكون«،  »شجرة  كتايب 
عبدالقدير الصديقي احليدرآبادي، وسمى األول منهام: »اإلرشاد والعون إىل شجرة 

الكون«)1(؛ واآلخر: »النفحة اإليامنية واملنحة الربانية إىل احلكمة اإلسالمية«)2(.
من  القيم«؛  »الدين  تعريب كتاب  أيضًا:  العربية  إىل  األردية  ترمجاته من  ومن 
وهو   .)3( الكيالين )ت 1375هـ/ 1956م(  أحسن  مناظر  السيد  العالمة  مؤلفاِت 
الكيالين  العالمة  النور قريبًا، ألن مصنفات  كتاب قيم، ونرجو أن ترى ترمجته هذه 
مفيدة جدًا، جيد القارئ فيها قوة النظر وعمق االستدالل، وال يؤخذ عليها سوى أنه 
مركزًا عىل موضوع  يكتب عىل سجيته،  بل  األبواب،  مواضيعها عىل  يرتب  يكن  مل 
التأليف، ال عىل املنهجية يف التصنيف، وقد اعتذر له صديقه العالمة حممد محيداهلل )ت 
1425هـ/ 2006م(، بقوله: »ال ينظر إىل مؤلفات الشيخ من حيث أسلوب التأليف 
واحلقائق،  للعلوم  الغالية  الثروة  استوعبت  أهنا  حيث  من  إليها  ينظر  بل  والرتتيب، 

واستنباطات املسائل«)4(. 
]2[ ومن أعامل العالمة سيف بن حسني القعيطي )ت 1383هـ/ 1962م(: 

ترمجة قصيدة »شكوى« إلقبال، وسامها: »شكوى احلال إىل اهلل املتعال«)5(.
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]192[.  )1(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]139[.  )2(

باحطاب، صالح بن سامل، النفحة اإليامنية: صـ133.  )3(
الكيالين، مناظر أحسن، تدوين احلديث، ترمجه عن األردية عبدالرزاق إسكندر، حتقيق بشار عواد   )4(

معروف، )بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 2004م(: مقدمة املحقق، صـ18.
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]213[.  )5(
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ب( وأما األعامل املرتمجة من العربية إىل األردية، فمنها:

)ت  احليدرآبادي  بارشاحيل  عبدالرمحن  بن  أمحد  الشيخ  أعامل  من   ]1[
1350هـ/ 1931م تقريبًا( من العربية إىل األردية: متن »سفينة النجا«، املتن الدريس 

الشهري، البن سمري احلرضمي، وسمى ترمجته: »نجوم اهلدى ترمجة سفينة النجا«.
هذا  يف  ـــ/1954م(،  1374ه )ت  باحطاب  صالح  الشيخ  أعامل  ومن   ]2[
املجال: »ترمجة ُخَطب ابن نباتة«)1(؛ و: »الفتح املبني ترمجة كتاب الدر الثمني«)2(؛ وهو 
من مؤلفات والده الشيخ سامل باحطاب )ت 1350هـ/1931م(. و: »ترمجة كتاب 

الروح«؛ تأليف شمس الدين ابن قيم اجلوزية )ت 751هـ/ 1350م( )3(.
]3[ ومن أعامل الشيخ عبدالرحيم بن سامل بانعيم احليدرآبادي )ت 1425هـ/ 

2005م(، ترمجة كتاب »إعانة املبتدين«)4(.
املطلب الثاين

مصنفات حضارمة اهلند التي ترمجها غريهم
»سرية  كتاب  ذلك:  فمن  والعكس؛  العربية  إىل  األردية  من  نقل  ما  فمنها  أ( 
اإلمام الشافعي«)5(؛ تأليف َصالح باحطاب )ت 1374هـ/ 1954م(، عربه تلميذه 
العربية إىل األردية: كتاب »هداية األنام إىل رشح  ومما نقل من  حممد خاجه رشيف. 
بعض معاين أركان اإلسالم عىل الطريق العام«)6(؛ تأليف حممد بن طاهر احلداد )ت 

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]193[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]200[.  )2(
باحطاب، صالح بن سامل، النفحة اإليامنية: صـ133.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]219[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]197[.  )5(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]165[.  )6(
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1316هـ/ 1898م(. و»الفيوضات اإلهلية واألنوار النبوية؛ تأليف فضل باشا موىل 
سيدنا  طريقة  لسالك  القدوس  امللك  و»نفحة  1900م(.  1318هـ/  )ت  الدويلة 
1346هـ/  )ت  العيدروس  حسني  بن  عيدروس  تأليف  العيدروس«)1(؛  عبداهلل 

1927م(. ترمجه إىل األردية غالم حممد.
ب( ومنها ما نقل من العربية إىل اللغة الرتكية، من ذلك: » بوارق الفطانة لتقوية 
باشا موىل  تأليف فضل  الغايل«)3(؛ كالمها من  العايل إلدراك  البطانة«)2(؛ و: »السلم 

الدويلة )ت 1318هـ/ 1900م(، ووضعت الرتمجة يف اهلامش.
املسلمني يف  »حتفة  التاميل، فمن ذلك:  لغة  إىل  العربية  نقل من  ما  جـ( ومنها 
َسلني«)4(؛ و: »احلَجُر الَقايس يف ردِّ رَسالة الفايس«)5(؛ كالمها من تأليف  أبَوي سيِد املررْ

العالمة عبداهلل بن عمر باذيب )ت 1309هـ/ 1891م(.
فهذه اثنان وعرشون كتابًا مرتمجًا، تبودلت ترمجتها بني مخس لغاٍت: العربية، 
واألردية، والفارسية، والرتكية، والتاميلية. وهذا مؤرش حضاري مهم، يفيد بأن علامء 
احلية يف  اللغات  وإىل  من  والرتمجة،  التأليف  بني  كانوا يف حراك مستمر  حرضموت 
املجتمع اهلندي الكبري، وخارج اهلند أيضًا، كام هو احلال يف مؤلفات السيد فضل بن 

علوي، التي ترمجت إىل الرتكية القديمة، فرمحهم اهلل، وبارك يف خلفهم.

* * *

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]186[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]249[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]257[.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]268[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]269[.  )5(
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الفصل الرابع
إسهاُمهم يف الدفع بحركة الطباعة والنرش 

يف الَعرصرْ احلديث

حركة الطباعة يف بالد اهلند تعود إىل أواخر القرن الثاين عرش اهلجري/ النصف 
الثاين من القرن الثامن عرش امليالدي، فقد قام عدٌد من املسترشقني بإصدار جمموعة 
الرشقية  اهلند  لرشكة  التجاري  املركز  كلكتَّا،  مدينة  يف  العربية  الكتب  أمهات  من 

اإلنجليزية)1(. 
تأليف  الفرائض،  يف  »الرساجية«  متن  كلكتَّا:  مطبوَعاِت  بواكري  من  وكان 
السجاوندي احلنفي )ت نحو 600هـ/ 1204م(، طبع سنة 1201هـ/  أيب طاهر 
الرشواين  أمحد  تأليف  الُكتَّاب«،  يفيد  فيام  الُعَجاُب  »العَجُب  وكتاب  1786م)2(، 
الياَمين )ت 1253هـ/ 1837م(، يف فنِّ اإلنشاء، طبع سنة 1212/ 1798م. وكتاب 

كان ظهور رشكة اهلند الرشقية إىل الوجود يف سنة 1008هـ/ 1600م، عندما منحت امللكة اليزابيث   )1(
األوىل )ت 1011هـ/ 1603م( امتيازا لتجارة بلدها يف اهلند واألقطار املجاورة، ثم أصبح هلا تاريخ 
عريق بعد ذلك. ينظر: أمني، عبداألمري حممد. و: النجار، مصطفى عبدالقادر، دور السجالت اهلندية 
وحمفوظاهتا من وثائق العراق وبقية أقطار اخلليج العريب واجلزيرة العربية، )العراق، جامعة البرصة، 

مركز دراسات اخلليج العريب، 1398هـ/ 1978م(: صـ11، وما بعدها.
الندوي، خمتار أمحد، تاريخ الطباعة يف شبه القارة اهلندية: صـ147؛ وأرخها فنديك يف سنة 1792م،   )2(

وذكر أن هلا ترمجة إنجليزية. ينظر: فنديك، إدوارد، اكتفاء القنوع بام هو مطبوع: صـ149.
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يف  شارك  1415م(،  818هـ/  )ت  الفريوزآبادي  الدين  ملجد  املحيط«،  »القاموس 
بمقدمة  ر  وُصدِّ اليامين،  الرشواين  أمحد  اخلطية  نسخه  ومقابلة  ومراجعته  تصحيحه 
يف  وطبع  الرشواين،  العالمة  بقلم  للمؤلف  وترمجة  ملسدن،  للمسترشق  باإلنجليزية 
-1815 1230-1232هـــ/  السنوات  يف  بريس،  ليتهو  كرنمنـٹ  بمطبعة  كلكتَّا 

1817م، يف 4 أجزاء، حتتوي عىل 1978 صفحة)1(. 
اهلجري،  الثالث عرش  القرن  أواخر  التأليفي والطباعي يف  النشاط  ازداد  وقد 
ووصل صداها إىل بالد العرب، فتحدث عنها األستاذ حممد منري آغا الدمشقي قائاًل: 
امللوك  بعض  بسبب  علمية،  هنضة  حصلت  عرش،  الثالث  القرن  أواخر  »يف 
املوجودين هناك، العاملني عىل مذهب أهل السنة واجلامعة، وقد طبع كتب كثرية يف 
علوم السنة، وأصبحت العلامء تراجع الكتب األصولية، وتؤلف ما يوافق أهل السنة، 
وهي هنضة عظيمة، أثرت عىل باقي البالد اإلسالمية، فاقتدى هبا غالب أهل البالد 
اإلسالمية، يف طبع كتب احلديث والتفسري، وأصبح العامل اإلسالمي مملوءا بالنفائس 

والعلوم السلفية، نرجو اهلل الزيادة من ذلك، والتوفيق للعلم والعمل به«)2(. 
وهذا الفصل فيه مبحثان:

املبحث األول: مصنفات حضارمة اهلند املطبوعة يف اهلند وخارجها. 
املبحث الثاين: مصنفات احلضارمة اآلخرين التي طبعت يف اهلند.

خان، أمحد، معجم املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية: صـ342، 343.  )1(
الدمشقي، حممد منري آغا، نموذج من األعامل اخلريية يف إدارة الطباعة املنريية، )الرياض، مكتبة اإلمام   )2(

الشافعي، ط2، 1409هـ/ 1988م(: صـ468.
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املبحث األول
مصنفات حضارمة اهلند املطبوعة يف أنحاء العامل

بعد ظهور املطبعة يف اهلند، وانتشار املطابع يف كثري من األنحاء، اجته أهل العلم 
حركة  تنامي  مع  ولكن  املطابع،  تلك  يف  واألديب  العلمي  نتاجهم  نرش  إىل  واألدباء 
الطباعة، وعدم إيفاء املطابع بمواكبة الطلبات الكثرية املنهالة عليها، فقد اجته بعض 
حضارمة اهلند، إما بأنفسهم أو بواسطة أصدقائهم إىل نرش نتاجهم يف مطابع خارج 
القارة اهلندية، إما يف مرص أو غريها، وهذا ما سوف نسلط الضوء عليه يف هذا املبحث.

وحديثنا يف هذا املبحث عرب مطلبني:
املطلب األول: مصنفات حضارمة اهلند التي طبعت يف داخل اهلند.
املطلب الثاين: مصنفات حضارمة اهلند التي طبعت يف خارج اهلند.

املطلب األول
مصنفات حضارمة اهلند التي طبعت داِخَل اهلند

الشامل، ودهيل،  الكبرية، مثل كلكتا يف  العواصم  الطباعة يف اهلند يف  تركزت 
وبومباي، فسيالن، ثم حيدرآباد. ولكل واحدة من هذه املدن سجل حافل يف تاريخ 
النرش والطباعة العربية، وحسبي هنا أن أعرج عىل ذكر ما تسنى يل الوقوف عليه من 
ذلك النشاط الطباعي، مما له تعلق بموضوع هذا البحث. أذكر مطبوعات آثار علامء 
حرضموت يف اهلند مرتبًة ترتيبًا زمنيًا، دون خوض يف التفاصيل، اكتفاء بام تقدم عنها 

يف تراجم مؤلفيها يف الباب الثاين. 



450
أ( ما طبع من مصنفات حضارمِة اهلند يف جزيرة سيالن: 

مل أقف عىل توثيق حلركة النرش والطباعة يف سيالن، غري أننا نعلم أن رشكة اهلند 
الرشقية الربيطانية، كانت قد استعمرت سيالن منذ سنة 1211هـ/ 1796م، ومنذ 
ذلك احلني، دخلت املطبعة تلك اجلزيرة اخلرضاء. وكان اإلنجليز يطبعون ويوزعون 
1247هـ/  سنة  باذيب  عمر  بن  أمحد  الشيخ  عاينه  كام  تنصريية،  كتبًا  األهايل  عىل 
1831م. وبعد ذلك التاريخ، بنحو أربعة عقود، تم الوقوف عىل أَثارة من املطبوعات 

العربية يف تلك اجلزيرة.
يف  املسلمني  »حتفة  و:  الفايس«)1(؛  رسالة  رد  يف  القايس  »احلجر  ذلك:  فمن 
باذيب )ت 1309هـ/  الشيخ عبداهلل بن عمر  تأليف  املرسلني«)2(؛ من  أبوي سيد 
واآلخر  1868م.  1284هـ/  سنة  أوهلام  كوملبو،  يف  حجرية  طبعة  طبعا  1891م(. 

سنة 1288هـ/ 1872م.
ب( ما طبع من مصنفات حضارمة اهلند يف دهلي:

من ذلك: »املقامات النظرية«)3(، أو: اهلندية؛ تأليف أيب بكر بن حمسن باعبود 
)ت نحو 1151هـ/ 1738م(، طبعت يف مطبَعة العلوم، بدهيل)4(.

جـ( ما طبع من مصنفات حضارمة اهلند يف بومباي:
من  عليه  تتوقف  وما  السطوح  مساحة  ببيان  الطالب  »إسعاف  ذلك:  من 

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]269[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]268[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]154[.  )3(
فنديك، إدوارد، اكتفاء القنوع بام هو مطبوع: صـ284؛ خان، أمحد، معجم املطبوعات العربية يف شبه   )4(

القارة اهلندية: صـ62.
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احلساب«)1(؛ و: »إقامة احلجة عىل التقي ابن حجة«)2(؛ طبع يف مطبعة نخبة األخيار، 
لصاحبها حممد رشيد السعدي)3(. و: »الورد القطيف من فضائل الورد اللطيف«)4(؛ 
1341هـ/  )ت  الدين  شهاب  ابن  عبدالرمحن  بن  بكر  أيب  مؤلفات  من  ثالثتها 
بن  باشا  فضل  تأليف  النبوية«)5(؛  واألنوار  اإلهلية  »الفيوضات  ومنها:  1922م(. 

علوي موىل الدويلة )ت 1318هـ/ 1900م(. 
ومنها: »الكلامت احلسان ملذاكرة اإلخوان«)6(؛ طبع يف املطبعة العامرة الزاهرة. 
و: »الربوق الالمعة واألنوار الساطعة«)7(؛ و: »قصائد«)8(. و: »سبيل املهتدين يف ذكر 
أدعية أصحاب اليمني«)9(؛ و: »العلم النرباس يف التنبيه عىل منهج األكياس«)10(. و: 
»ظهور احلقائق يف بيان الطرائق«)11(؛ و: »رسالة يف مسألة رَضِب الدفوف وقَت الذكر 
مع االجتامع«)12(، السبعة مجيعها من تأليف عبداهلل علوي العطاس )ت 1334هـ/ 

1915م(.

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]167[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]168[.  )2(
هو حممد رشيد بن داود السعدي، عراقي، هاجر الى اهلند، وأسس مطبعة يف بومباي عرفت بمطبعة   )3(
نخبة األخيار، عاد إىل بغداد وتويف هبا سنة 1339هـ/ 1920م. ينظر: الراوي، حممد سعيد، تاريخ 
األس العلمية يف بغداد، حققه وعلق عليه عامد عبدالسالم رؤوف، )بغداد، وزارة الثقافة واإلعالم، 

دار الشئون الثقافية العامة، 1417هـ/ 1997م(: صـ 360.
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]183[.  )4(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]183[.  )5(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]11[.  )6(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]5[.  )7(

خان، أمحد، معجم املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية: صـ163، و272.  )8(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]8[.  )9(

خان، أمحد، املصدر السابق: صـ271. وتقدم يف ترمجة مؤلفه برقم ]10[.  )10(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]9[.  )11(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]7[.  )12(
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د( ومما طبع من مصنفات حضارمة اهلند يف حيدرآباد:

من ذلك: »ضوابط شافعية«)1(؛ تأليف عبدالقادر بارقبة العمودي )حي سنة 
حمسن  بن  تأليف  والصائم«)2(؛  للمصيل  الدائم  »النفع  و:  1867م(.  1284هـ/ 
املتلظي  »الشواظ  و:  1894م(.  1312هـ/  سنة  )حي  بكر  أيب  الشيخ  ابن  علوي 
سنة  )حي  اليافعي  عيل  بن  صالح  تأليف  احلفظي«)3(؛  العالمة  عقيدة  عن  الذب  يف 

1327هـ/ 1908م(. 
ومنها: »الرتياق النافع بإيضاح وتكميل مجع اجلوامع«)4(؛ و: »فتوحات الباعث 
برشح تقرير املباحث يف أحكام إرث الوارث«)5(؛ و: »نوافح الورد اجلوري برشح عقيدة 
عىل  الثاقب  »الشهاب  و:  الضغط«)7(؛  مسألة  عن  اخلبط  »رفع  و:  الباجوري«)6(؛ 
السبَّاب الكاذب«)8(؛ و: »نظام املنطق«)9(؛ مجيعها من تأليف أيب بكر ابن شهاب الدين 

)ت 1341هـ/ 1922م(. 
شيخ  بن  عبدالقادر  تأليف  الطلب«)10(؛  هناية  رشح  يف  الُقَرب  »َغايُة  ومنها: 
واليواقيت  الدرية  »الكواكب  ومنها:  1628م()11(.  1038هـ/  )ت  العيدروس 

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]163[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]164[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]184[.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]170[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]177[.  )5(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]181[.  )6(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]174[.  )7(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]175[.  )8(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]180[.  )9(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]125[.  )10(

خان، أمحد، معجم املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية: صـ294، و321.  )11(
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و:  العلوية«)1(؛  األئمة  مشاهري  وصايا  ومآثر  ومفاخر  مناقب  بعض  جامع  اللؤلؤية 
تأليف  كالمها  العيدروس«)2(؛  عبداهلل  سيدنا  طريقة  لسالك  القدوس  امللك  »نفحة 
اهلدى  »نجوم  ومنها:  1927م(.  1346هـ/  )ت  العيدروس  حسني  بن  عيدروس 
ترمجة سفينة النجا«)3( تأليف أمحد بن عبدالرمحن بارشاحيل. ومنها: »اآليات البينات 
)ت  القعيطي  غالب  بن  صالح  السلطان  تأليف  الكائنات«)4(؛  خالق  وجود  عىل 
1375هـ/ 1956م(. ومنها: »املذهب املوثق«)5(؛ تأليف عيل قديري ابن الشيخ أيب 

بكر )ت نحو 1399هـ/ 1979م(. 
ومنها: »الدر الثمني يف أصول الرشيعة وفروع الدين، فيام جيب عينًا عىل كلٍّ من 
املَكلَّفني«)6(، تأليف سامل بن صالح باحطَّاب )ت 1350هـ/ 1931م(. ومنها: »سرية 
اإلمام حممد بن إدريس الشافعي؛ و: »رسالة يف إهداء ثواب قراءة القرآن لألموات«)7(، 
إىل  الربانية  واملنحة  اإليامنية  »النفحة  و:  الكون«)8(؛  شجرة  إىل  والعون  »اإلرشاد  و: 

احلكمة اإلسالمية«)9(، تأليف صالح بن سامل باحطاب )ت 1374هـ/ 1954م(.
هـ( ومما طبع يف كلكتا: 

»الربوق الالمعة واألنوار الساطعة«)10(؛ تأليف عبداهلل بن علوي العطاس.

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]185[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]186[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]191[.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]202[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]218[.  )5(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]188[.  )6(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]195[.  )7(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]192[.  )8(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]210[.  )9(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]5[.  )10(



454

املطلب الثاين
مصنفات حضارمة اهلند التي طبعت يف خارج اهلند

العربية،  البالد  اهلند يف خارجها، كان يف  الذي طبع حلضارمة  جل مصنفات 
وهذا أمر طبيعي، وقليل منها طبع يف إندونيسيا أو غريها، كام سنعرض له يف السطور 
التالية. وترتيب الكتب بحسب تاريخ الطبع، ومل أذكر التفاصيل هنا اكتفاء بام تقدم يف 

وصفها يف الباب الثاين، أثناء تراجم مؤلفيها.
أ( فمام طبع يف مرص: 

»كنز الرباهني الكسبية واألسار الوهبية الغيبية لسادات مشايخ الطريقة العلوية 
1807م(.  1222هـ/  )ت  اجلفري  حممد  بن  شيخ  تأليف  والشعيبية«)1(،  احلسينية 
ومنها: »عدة األمراء واحلكام إلهانة الكفرة وعبدة األصنام«)2(؛ و: »أساس اإلسالم 
لبيان األحكام«)3(؛ و: »حتفة األخيار عن ركوب العار«)4(؛ و: »عقد الفرائد من نصوص 
العلامء واألماجد أهل املذاهب األربعة«)5(؛ و: »رسالة يف نبذة من التصوف«)6(؛ و: 
»إيضاح األسار العلوية ومنهج السادات العلوية«)7(؛ مجيعها تأليف فضل بن علوي 

موىل الدويلة )ت 1318هـ/ 1900م(. 
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]233[.  )1(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]260[.  )2(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]247[.  )3(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]250[.  )4(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]261[.  )5(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]256[.  )6(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]248[.  )7(
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ومنها: »نرش العلم رشح المية العجم«)1(؛ و: »حتفة األحباب وطرفة األصحاب 
يف رشح ملحة اإلعراب«)2(؛ و: »فتح األقفال رشح المية األفعال«)3(؛ و: »حلية البنات 
والبنني فيام حيتاج إليه من أمر الدين«)4(؛ و: »احلديقة األنيقة رشح العروة الوثيقة«)5(؛ 
و: »احلسام املسلول عىل منتقيص أصحاب الرسول«)6(، و: »العروة الوثيقة يف اجلمع 
بني الرشيعة واحلقيقة«)7(؛ مجيعها تأليف حممد بن عمر بحرق )ت 930هـ/ 1523م(.
هناية  رشح  القرب  »غاية  و:  اإلحياء«)8(؛  بفضائل  األحياء  »تعريف  ومنها: 
1038هـ/  )ت  العيدروس  شيخ  بن  عبدالقادر  تأليف  من  كالمها  الطلب«)9(؛ 
1628م(. و: »إيضاح أسار علوم املقربني«)10(؛ تأليف حممد بن عبداهلل العيدروس 

)ت 1030هـ/ 1620م(.
ومنها: »الدر الثمني يف أصول الرشيعة وفروع الدين فيام جيب عيام عىل كل من 
املكلفني«)11(؛ تأليف سامل بن صالح باحطاب )ت 1350هـ/ 1931م(. و: »سبيل 
املهتدين يف أدعية أهل اليمني«)12(؛ تأليف عبداهلل بن علوي العطاس )ت 1334هـ/ 

1915م(. 
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]250[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]38[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]66[.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]47[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]45[.  )5(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]46[.  )6(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]61[.  )7(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]107[.  )8(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]125[.  )9(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]97[.  )10(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]188[.  )11(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]8[.  )12(
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ومنها: »رشفة الصادي من بحر فضائل بني النبي اهلادي«)1(؛ و: »حتفة املحقق 
برشح نظام املنطق«)2(؛ و: »فتوحات الباعث برشح »تقرير املباحث يف أحكام إرث 
تأليف  من  األربعة  الفرائض«)4(؛  أحكام  تعلم  إىل  الناهض  »ذريعة  و:  الوارث«)3(؛ 
األحكام  »مصادر  ومنها:  1922م()5(.  1341هـ/  )ت  الدين  شهاب  ابن  بكر  أيب 
الرشعية«)6(؛ تأليف السلطان صالح بن غالب القعيطي )ت 1375هـ/ 1956م(. 
جعفر  بن  عبداهلل  تأليف  املستبحر«)7(؛  السيل  من  جرى  فيام  املتذكر  »تذكرة  ومنها: 

مدهر )ت 1159هـ/ 1745م(.
ب( ومما طبع يف إسطنبول، تركيا: 

العايل  »السلم  و:  االسم«)9(؛  »راتب  و:  البطانة«)8(؛  لتقوية  الفطانة  »بوارق 
1900م(.  1318هـ/  )ت  الدويلة  موىل  باشا  فضل  تأليف  الغايل«)10(؛  إلدراك 
ومنها: »العقود اللؤلؤية يف األسانيد العلوية«)11(؛ تأليف أيب بكر ابن شهاب الدين 

)ت 1341هـ/ 1922م(. 
جـ( ومما طبع يف إندونيسيا وسنغافورة: 

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]173[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]169[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]177[.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]172[.  )4(
رسكيس، يوسف إليان، معجم املطبوعات العربية واملعربة: جـ2، صـ1352.  )5(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]209[.  )6(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]21[.  )7(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]249[.  )8(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]255[.  )9(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]257[.  )10(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]176[.  )11(
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إنشاء  من  والدهور«)1(؛  العوالم  يف  األمانـة  أسباب  يف  األمور  خري  »منظومة 
عبداهلل ابن علوي العطاس )ت 1334هـ/1915م()2(. ومنها: »ديوان شعر«)3(؛ و: 
»منظومة يف احلجاب«)4(؛ كالمها أليب بكر ابن شهاب الدين )ت 1341هـ/1922م( 
ابن شهاب  بكر  الرقية«)5(؛ أليب  احلمية عن مضار  »وجوب  و:  إندونيسيا.  طبعا يف 
بن  صالح  للسلطان  السلطانية«)6(؛  »الرحلة  و:  1922م(.  )ت1341هـ/  الدين 

غالب القعيطي. طبعا يف سنغافورا.
تأليف  العارش«)7(؛  القرن  أخبار  عن  السافر  »النور  العراق:  يف  طبع  ومما  د( 

عبدالقادر بن شيخ العيدروس )ت 1038هـ/ 1628م(. 
تأليف  بأحاديث اآلحاد«)8(؛  التعبد  »مبحث وجوب  اليمن:  هـ( ومما طبع يف 

صالح بن غالب القعيطي )ت 1375هـ/ 1956م(، طبع يف مطبعة الكامل، عدن. 
و( ومما طبع يف لبنان: 

»فتح األقفال رشح المية األفعال«)9(؛ و: »األسار النبوية يف اختصار األذكار 
النووية«)10(؛ و: »حلية البنات والبنني فيام حيتاج إليه من أمر الدين«)11(؛ و: »احلديقة 

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]13[.  )1(
خان، أمحد، معجم املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية: صـ272.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]171[.  )3(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]179[.  )4(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]182[.  )5(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]206[.  )6(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]138[.  )7(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]208[.  )8(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]66[.  )9(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]34[.  )10(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]47[.  )11(
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أصحاب  منتقيص  عىل  املسلول  »احلسام  و:  الوثيقة«)1(؛  العروة  رشح  األنيقة 
ومنها:  1523م(.  930هـــ/  )ت  بحرق  عمر  بن  ملحمد  مجيعها  الرسول«)2(. 
»إيضاح أسار علوم املقربني«)3(؛ تأليف حممد بن عبداهلل العيدروس )ت 1030هـ/ 
1620م(. و: »النور السافر عن أخبار القرن العارش«)4(؛ تأليف عبدالقادر بن شيخ 

العيدروس )ت1038هـ/ 1628م(.
ز( ومما طبع يف املغرب: »فتح األقفال رشح المية األفعال«)5(؛ لبحرق. طبع يف 

فاس)6(.
حـ( ومما طبع يف اإلمارات العربية املتحدة: »املقامات النظرية«؛ أليب بكر باعبود.
فيام  الدين  وفروع  الرشيعة  الثمني يف أصول  »الدر  البحرين:  ومما طبع يف  ط( 
جيب عيام عىل كل من املكلفني«)7(؛ تأليف سامل بن صالح باحطاب )ت 1350هـ/ 

1931م(. 
احلرضة  بسرية  األمحدية  الشاهية  احلرضة  »تبرصة  السعودية:  يف  طبع  ومما  ي( 
األحكام  »مصادر  ومنها:  بحرق.  عمر  بن  حممد  تأليف  النبوية«)8(؛  األمحدية 

الرشعية«)9(؛ تأليف صالح بن غالب القعيطي )ت 1375هـ/ 1956م(.

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]45[.  )1(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]46[.  )2(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]97[.  )3(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]138[.  )4(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]250[.  )5(

رسكيس، يوسف إليان، معجم املطبوعات: جـ2، صـ70.  )6(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]188[.  )7(

تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]36[.  )8(
تقدم ذكره يف ترمجة مؤلفه برقم ]209[.  )9(
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املبحث الثاين
مصنفات احلضارمة غري اهلنود التي تم طبُعها يف اهلند

امتد  بل  اهلند،  حلضارمة  العلمي  النتاج  نرش  يف  الطباعي  النشاط  ينحرص  مل 
ومل  اهلند  أرض  أقدامهم  تطأ  مل  الذين  لبقية علامء حرضموت  العلمي  النتاج  ليشمل 
يغادروا الوطن األم، ذلك أن حرضموت مل تعرف الطباعة إال يف النصف الثاين من 
القرن الرابع عرش اهلجري/ العرشين امليالدي، أواخر عهد السلطان صالح القعيطي، 
إىل  مطبعة  أول  ه  ُعبدِّ بن  حمفوظ  أدخل  عندما  1953م.  1372هـ/  سنة  وحتديدًا 
العلمي  نتاجهم  لنرش  يتجهون  حرضموت  كان علامء  التاريخ  ذلك  وقبل   .)1(

املكال 
رشقا إىل اهلند وجاوة، أو غربًا إىل مرص أرض الكنانة، وفيام ييل أذكر ما وقفت عليه من 

املنشورات اهلندية.
أ( فمام طبع يف حيدرآباد:

سامل  بن  سعيد  نظم  األخيار؛  الصوفية  مشايخ  ذكر  يف  األنوار  َشوارُق   ]1[
اهلند، طبعة حجرية، سنة 1319هـ/  اف )ت 990هـ/ 1581م(، طبعت يف  الشوَّ
1901م، يف 247 صفحة)2(، وهي قصيدة أشبه ما تكون باملنظومة، ينتهي كل بيت 
منها بلفظ اجلاللة، نظم فيها أسامء العلامء والصاحلني واألولياء املشهورين يف بلدان 

حرضموت إىل زمن الناظم.

مطابع  )املكال،  1936-1956م،  القعيطي  غالب  بن  صالح  السلطان  عهد  سامل،  حممد  بامحدان،   )1(
وحدين لألوفست، 1429هـ/ 2008م(: صـ88.

احلبيش، عبداهلل حممد، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: صـ488؛   )2(
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 ]2[ شمس الظهرية الضاحية املنرية يف نسب وسلسلة أهل البيت النبوي والرس 
املؤمنني عيل ريض اهلل عنهام؛  الزهراء وأمري  بني علوي فروع فاطمة  املصطفوي من 

تأليف عبدالرمحن املشهور )ت 1320هـ/ 1902م(، طبع يف 112 صفحة)1(. يليه:
]3[ رسالة يف تعريف أصول نسب السادة األرشاف بني علوي، تأليف عيل زين 
العابدين بن عبداهلل بن شيخ العيدروس )ت 1040هـ/ 1630م(. طبع مع السابق 
سنة 1324هـ/ 1906م، ملحقًا بكتاب »شمس الظهرية«، السابق. ثم طبعًا يف ذي 
احلجة سنة 1412هـ/ يونيو 1992م، بتصحيح عزيز بيك، املصحح بدائرة املعارف 

العثامنية، يف 4 صَفحاٍت.
تأليف  واجلوهر.  بالدر  عنه  املعرب  األكرب  واإلكسري  األمحر  الكربيت   ]4[
عبداهلل بن أيب بكر العيدروس )ت 865هـ/ 1460م(. طبع يف مطبعة عزيز الدكن، 
بحيدرآباد، سنة 1910/1328، 27 صفحة. بعناية سليامن بن عبداهلل بن ساملني بن 

مرعي)2(. 
]5[ البخبخة، للمؤلف السابق. وهي كلامت يف الثناء عىل كتاب »إحياء علوم 
»رشح«  يف  للمؤلف  كتاب  من  اسُتلَّْت  بٍخ«،  »بٍخ  بقوِل:  رٌة  مصدَّ للغزايل،  الدين« 
قصيدة لعمه عمر املحضار )ت 833هـ/ 1429م(، طبعت باملطبعة الفيضية، سنة 

1328هـ/ 1909م، يف 8 صفحات، باهتامم عيدروس بن حسني العيدروس)3(.
املحمدية  للصفات  احلاكية  النبوية  املدائح  ودرر  اللؤلؤية  الفوائد  غرر   ]6[
معجم  أمحد،  خان،  صـ5.  جـ1،  املحقق،  مقدمة  الظهرية:  شمس  حممد،  بن  عبدالرمحن  املشهور،   )1(

املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية: صـ281.
بكر  أليب  نسبته  يف  وأخطأ  صـ321.  اهلندية:  القارة  شبه  يف  العربية  املطبوعات  معجم  أمحد،  خان،   )2(

العدين بن عبداهلل العيدروس، وهو لوالده.
يقي، حممد عبدالقيوم واصل، تذكرة أولياۓ سلسلة عيدروسية: صـ38. صدِّ  )3(
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والشامئل املصطفوية؛ لعبدالرمحن العيدروس. وهي قصيدة يف املديح النبوي)1(. طبعت 
يف املطبعة الفيضية، سنة 1328هـ/ 1909م، باهتامم عيدروس بن حسني العيدروس.
]7[ حمجة السالك وحجة الناسك؛ تأليف عبداللطيف بن عبدالرمحن باوزير، 
طبع يف مطبعة أبوالعالئي، حيدرآباد. سنة 1910/1328م، يف 158 صفحة. ُعنَي 

بنرشه سليامن بن عبداهلل بن مرعي)2(.
]8[ اجلزء اللطيف يف التحكيم الرشيف؛ تأليف أيب بكر العدين العيدروس العدين 
)ت 914هـ/ 1508م(. طبع يف مطبعة شمس اإلسالم، سنة 1910/1328م، يف 

32 صفحة، بعناية سليامن بن عبداهلل بن ساملني مرعي.
جملس  يف  طبعت  عيدروس،  بن  سليامن  تأليف  العيدروسية؛  املجموعة   ]9[

إشاعة العلوم، سنة 1931/1318م)3(.
ب( ومما طبع يف بومباي:

1132هـ/  )ت  احلداد  علوي  بن  عبداهلل  شعر  ديوان  املنظوم؛  الدر   ]10[
 217 يف  1884م،  1302هـ/  سنة  ثم  1866م،  1283هـ/  سنة  طبع  1719م(. 

مٍة لتلميذه حممد بن زين بن سميط )ت 1172هـ/ 1758م()4(. صفحة، مع مقدِّ

الفكر  مصادر  حممد،  عبداهلل  احلبيش،  صـ145؛  جـ2،  املكنون:  إيضاح  باشا،  إسامعيل  البغدادي،   )1(
يقي، حممد عبدالقيوم واصل، املصدر السابق: صـ38.  اإلسالمي يف اليمن: صـ102؛ صدِّ

خان، أمحد، املصدر السابق: صـ300، 320.  )2(
خان، أمحد، معجم املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية: صـ193.  )3(

رسكيس، يوسف، معجم املطبوعات العربية واملعربة: جـ1، صـ189؛ خان، أمحد، املصدر السابق:   )4(
صـ270، وحترف تاريخ النرش عند األخري من 1302هـ، إىل 1320هـ، فليصحح. ]تنبيه[: قال أمحد 
خان: »إن الديوان طبع مع مقدمة متضمنة عىل ترمجة املؤلف املسامة بغاية األقصد ]صوابه: القصد[ 
واملراد«؛ وهذا غري صحيح، إنام الذي يطبع دومًا مع الديوان، إنام هي فوائُد متعلقٌة بمناسباِت بعض 

القَصائد، ملتقطة من مناقب احلداد الكربى »غاية القصد واملراد«، البن ُسَميط، وليس كام ذكر.
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احلداد  علوي  بن  عبداهلل  تأليف  اإليامنية،  والوصايا  الدينية  النصائح   ]11[
)ت 1132هـ/ 1719م(، طبع سنة 1292هـ/ 1875م، عىل نفقة أمني بن حسن 

احللواين املدين )1316هـ/ 1898م(، يف 112 صفحة)1(. 
]12[ سفينة األمان لطالب اإلسالم واإليامن؛ منظومة من نظم حسن بن عوض 
م )ت 1328هـ/ 1909م(. أرجوزة يف علم التوحيد، طبعت طبعة حجرية، عن  خمدَّ
خط حممد صالح بن عيل اخلالدي البرصي، باملطبعة العامرة الزاهرة، سنة 1309هـ/ 

1891م، باهتامم حممد إبراهيم بن فقري جيولكر، يف 9 صفحات)2(.
]13[ سلم التوفيق إىل حمبة اهلل عىل التحقيق، تأليف عبداهلل بن حسني بن طاهر 

)ت 1272هـ/ 1855م(، طبع سنة 1313هـ/ 1895م، يف 40 صفحة)3(.
]14[ الوَقائع فيام جرى بني آل متيم ويافع: مساجالت شعرية محينية )شعبية()4(، 

من نظم سعيد بن عبيد بن عبداحلق التميمي، يف 176 صفحة)5(. يليه:
]15[ قَصائد، من إنشاء احلسن بن عبداهلل بن علوي احلداد )ت 1188هـ/ 
1774م(، ُطبع مع السابق يف مطَبعة گلزار حَسني، يف ربيع األول سنة 1315هـ/ 

يوليو 1897م.
]16[ الدرة الثمينة نظم رسالة السفينة؛ لناظمها عبداهلل بن حممد باحسن مجل 
سنة  بومباي،  يف  العطاسية،  املطبعة  عن  صدرت  1928م(.  1347هـ/  )ت  الليل 

مما عاينه الباحث.  )1(
وهي ملحقة بكتاب »اجلواهر احلسان« لعبداهلل بن علوي العطاس، حسبام عاينته.  )2(

خان، أمحد، معجم املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية: صـ269.  )3(
احلبيش، عبداهلل حممد، مراجع تاريخ اليمن، )دمشق، وزارة الثقافة، 1392هـ/ 1972م(: صـ148.  )4(

بروكلامن، كارل، تاريخ األدب العريب: جـ10، صـ249؛ خان، أمحد، املصدر السابق: صـ190.  )5(
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صفحة.  يف 26  جيوكرمالك.  حممد  بن  إبراهيم  حممد  باهتامم  1319هـ/ 1901م، 
h وأخرى يف مطبع سبحاين، سنة 1323هـ/ 1905م، يف 25 صفحة، باهتامم حسن

ابن حمسن موىل الدويلة.
]17[ القول املنري يف الرد عىل رسالة أيب بكر بن حممد ُخوَقري؛ تأليف حممد سعيد 
الشافعية بمكة. فرغ منه سنة 1324هـ/  بابصيل )ت 1330هـ/ 1911م(، مفتي 
1906م، وطبع يف بومباي، مطبعة إكليل املطابع، سنة 1329هـ/ 1910م، يف 20 

صفحة. 
ل اجلهال«)1(، تأليف أيب بكر خوقري  وهو رد عىل كتاب »فْصُل املَقال يف توسُّ
اجلالندري،  حسن  أمحد  عىل  ا  ردًّ صنفه  1930م(،  1349هـ/  )ت  احلنفي  املكي 
املولوي عبدالعليم  التوّسل باألنبياء عليهم السالم. طبعه  من علامء اهلند، يف مسألة 
الغازيپوري مع رسالة أخرى يف الرد عىل خوقري، عنواهنا: »إقامة النكري عىل رسالة 
أيب بكر خوقري، من كالم األئمة احلنابلة«، تأليف حممد صالح بن صديق كامل احلنفي 
يف 8  سنة 1326هـ/ 1908م،  أواخر  منها  فرغ  )ت 1332هـ/ 1913م(،  املكي 

صفحات. 
يد؛ يليها:  ار الصَّ ة والَفيد يف َغوامض أسرْ  ]18[ مقامُة جملب املرَسَّ

ِف والنَّرشرْ فيام وقَع من اخلَطاِب مع البحر؛ كالمها تأليف   ]19[ مقامة طِيب الَعررْ
عبداهلل بن معروف بن حممد بامجال )ت 1297هـ/ 1879م(، يليها:

طبع يف مطبعة املنار، بالقاهرة سنة 1324هـ/ 1906م، ثم نرشته بعد مائة سنة دار املسلم، الرياض،   )1(
سنة 1423هـ/ 2002م، بتحقيق أيب بكر بن سامل الشهال. وأعيد نرشه سنة 1425هـ/ 2005م، 
)العقيدة(،  األوىل  املجموعة  ضمن  املكرمة،  مكة  علامء  من  للرواد  العلمية  اآلثار  سلسلة  ضمن 

بتحقيق عبداهلل بن عمر الدميجي، وصدر عن وزارة التعليم العايل، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.
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]20[ مقامة ذّم الدنيا، تأليف أمحد بن حممد املحضار )ت 1304هـ/ 1886م(، 
بومباي، حوايل سنة 1340هـ/  ورتية،  السُّ املطبعة  الثالث يف  املقامات  طبَعْت هذه 

1921م.
جـ( ومما طبع يف دهلي:

]21[ وسيلة العباد إىل زاد املعاد، جمموع أوراد ودعوات وصلوات لإلمام شيخ 
اإلسالم عبداهلل بن علوي احلداد )ت 1132هـ/ 1719م(، مجعها علوي بن حممد بن 
طاهر احلداد )ت 1373هـ/ 1953م(، صدرت عن مكتبة إشاعة اإلسالم، الكائنة 
يف شارع جوالي واالن، بحجم اجليب، يف )128 صفحة(، بأوله مقدمة جلامعه يف 7 

صفحات.
هنؤ:  د( ومما طبع يف لكرْ

الشافعية؛  عند  احلج  مناسك  يف  املضية  اجلوهرة  رشح  الوضية  »النرية   ]22[
تأليف حسني بن صالح مجل الليل )ت 1305هـ/ 1887م(. طبع يف لكهنؤ، سنة 
خان  رضا  ألمحد  اهلندوستانية  إىل  ترمجته  ومعه  صفحة.   48 يف  1891/1308م، 

الربيلوي )ت 1351هـ/ 1932م()1(.
د( ومما طبع يف كلكتَّا: 

يف  املفيد  »النقل  و:  واإلفرْطار«؛  الصوم  به  جيب  بام  املختار  »الدر   ]26-23[
ُز أو يوِجُب للقايض بيع مال احلارض  أحكام تزويج العبيد«، و: »النجم الثاقب بام جيوِّ
و: »حتذير األخيار من ركوب العار والنار«؛ األربعة من تأليف عمر بن  والغائب«، 

عبدالرمحن املشهور )ت 1322هـ/ 1904م(. طبعت يف املطبع املصطفائي)2(.

خان، أمحد، معجم املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية: صـ136.  )1(
املشهور، أبوبكر بن عيل، لوامع النور: جـ1، صـ308-306.  )2(



خاتـمة البحث
اخلامتة، وأبرز النتائج، وأهم التوصيات.

قائمة املصادر واملراجع.
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خامتة البحث
كان ذلك آخر فصول هذا البحث، وقد تبني أن احلضارمة يف اهلند قد أسهموا 
يف مجيع أنواع العلوم، نقليها وعقليها، ومل يرتكوا فنًا من الفنون إال أسهموا فيه بقسط 
من تدريس، أو تأليف، أو غري ذلك. وقبل رسد خالصة البحث، هناك إحصائيات 

عامة البد من ذكرها، ثم تتبعها اخلالصة والتوصيات.
أوالً؛ أهم اإلحصائيات:

السادس  اهلجري/  العارش  القرن  )من  الدراسة  شملتها  التي  الزمنية  املدة  أ( 
عرش امليالدي، إىل القرن اخلامس عرش اهلجري/ احلادي والعرشين امليالدي(: حوايل 

530 سنًة.
ب( عدد األعالم الذين شملتهم الدراسة: 80 علاًم.

جـ( عدد املؤلفات التي أحصتها الدراسة: 276 كتابًا.
د( عدد البلدان اهلندية التي شملتها الدراسة: 15 بلدًا، يف مخِس واليات.

]جدول: 1[ إحصائية لألعالم بحسب احلضور الزمني:
النسبةعدد األعالمالعرص

5%4القرن العارش اهلجري
18.78%15القرن احلادي عرش اهلجري
20%16القرن الثاين عرش اهلجري
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21.3%17القرن الثالث عرش اهلجري
25%20القرن الرابع عرش اهلجري

10%8القرن اخلامس عرش اهلجري

أعالم  من  نسبة  أكرب  عىل  اشتامله  يف  اهلجري  عرش  الرابع  القرن  فيتصدر 
التوايل، وكان نصيب  الثالث عرش فالثاين عرش فاحلادي عرش عىل  يليه  حرضموت، 
عرش  اخلامس  القرن  أما  والثقايف.  العلمي  احلضور  يف  األقل  النسبة  العارش  القرن 
اهلجري فإن حصوله عىل نسبة 10% للربع األول منه فقط، مؤرش عىل إمكانية توفر 

حُضور جيد يف السنوات التالية.

]جدول: 2[ إحصائية لألعالم بحسب احلضور الثقايف:
عدد األعالمالصفة
23داعية

15عامل )مدرس، واعظ، مؤلف(
15شيخ مرشد

8فقيه )مفتي، قايض/ فلكي(
7أديب )شاعر(
5فاضل )وجيه(

3زعيم ديني )رئيس حزب(
3حمدث
2مقرئ

يتَصدر الدعاُة قائمة األعالم بنسبة تقارب الثلث )28.8%( من جمموعهم، مما 
يدل داللة واضحة عىل انشغاهلم الكبري هبذه املهمة اجلليلة، وتأهلهم للدعوة ال يعني 
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أهنا  الصفة  الرشحية هبذه  يعني ختصيصنا هلذه  أن غريهم منرصف عنها، كام ال  البتة 
خالية عن الصفات األخرى، أو املشاركة يف الفنون، وإنام هذا بحسب الصفة الغالبة.

ييل الدعاَة، العلامء واملؤلفون وشيوُخ الزوايا، الذين مثلت كل طائفة منهم نحو 
واملؤلفني  الفقهاء  من  النسبة  هذه  ووجود  األعالم،  جمموع  من   )%18.8( اخلُمَس 
وتكافئها مع شيوخ الزوايا دليل عىل االعتدال والتوسط عندهم، ومعلوم أن لشيوخ 
الزوايا أدوارًا دعويًة، واجتامعية كبرية. وشيوخ الزوايا ليسوا شيوخ الطرق، فمتصوفة 
احلضارمة متيزوا بطريقتهم التي مجعت بني العلم والتصوف، ومل خيل شيوخ الزوايا 
الفلسفة  العلم والفضل، والبعد عن  التحيل بحلية  يف كافة أطوارهم وأدوارهم من 

واهلرطقات التي تلبس هبا بعض الصوفية اآلخرين. كام رشحنا ذلك يف موضعه.
وجمموع املشتغلني بالعلم الرشعي من قراءات وفقه وحديث، أو بآالهتا، كعلم 
العلوم  من  وغريها  والرياضيات،  الفيزياء  وعلامء  اللغة،  وعلوم  والفلك،  املواقيت 
النظرية، عددهم 19، يمثلون 23.8% من املجموع العام. كام أن الشعراء واألدباء 
بلغت نسبتهم 8.8%، وهي نسبة متوسطة، أن يوجد بني هذا الكم من الدعاة والعلامء 
اشتغال  إىل  إضافة  الرصفة.  األدبية  بالصنعة  ويعتني  األدَب،  حيرتف  من  والشيوخ، 
بعض الفقهاء هبا أيضًا. رؤساء األحزاب الدينية والسياسية يف العرص احلديث، بلغت 
الزَعامات والتكتالت حديثًا، وعدم  نسبتهم 3.8%، وهي نسبة طيبة، لظهور هذه 
ونعني  متدنية،  نسبة  وهي   ،%6.3 الفضالء  نسبة  كانت  وأخريًا،  قدياًم.  وجودها 
الثقايف  حضورهم  هلم  يكن  ومل  بالعلم،  اشتغال  عنهم  يؤثر  مل  الذين  هنا  بالفضالء 
املعلن، ولكنهم ذكروا يف مصادر التاريخ كأعالٍم، مما يدل عىل وجود حضور اجتامعي 
فاعل هلم. وهبذا، يكون احلضارمة يف اهلند، قد أسهموا يف مجيع فروع احلضارة، ومثلوا 

دينهم اإلسالمي خري متثيل.
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]جدول: 3[ إحصائية بالفنون التي تناولتها مؤلفاهتم:

َبةعَدد املؤلفاتالفنُّ )املوضوع( النسرْ
23.5%65اللغة وآداهبا

22.8%63األخالق والتصوف
13.4%37الفقه وأصوله

12.7%35السرية والتاريخ
11.6%32العقيدة والفرق
7.2%20علوم احلديث

6.9%19العلوم العقلية والنظرية
3.6%10السياسة الرشعية والدعوة والرتبية

3.6%10علوم القرآن

يليها علوم التصوف واألخالق،  اللغة متقدمة عىل اجلميع،  فهنا، نجد علوم 
والفارق بينهام ضئيل، ثم يأيت الفقه، فالتاريخ، فالعقائد، فعلوم احلديث، ثم العلوم 

النظرية، فالكتب الدعوية، وأخريًا علوم القرآن الكريم.
* مالحظة:

الرقم هو  كتابًا. وهذا  البحث هو: 276  التي تم حرصها يف  املصنفات  عدد 
وجود  إىل  باالعتبار  األخذ  مع  اجلدول،  يف  املئوية  النسبة  عليها  ترتكز  التي  القاعدة 

تكرار يف بعض املؤلفات وذكرها يف أكثر من موضع، والعربة بالنسبة األغلبية.
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]جدول: 4[ إحصائية بالعصور التي شهدت زمخًا يف التأليف:

ق14ق13ق12ق11ق10الفن / العرص
11026دعوة وتربية

1231313أديان وعقائد وفرق
62100علوم القرآن

86132علوم احلديث
640618الفقه وأصوله

6185529األخالق والتصوف
13169169اللغة وآداهبا

613555السرية والتاريخ
801010العلوم النظرية

6664234592املجموع

ففي هذا اجلدول؛ نِجُد أن القرن الرابع عرش اهلجري متقّدٌم عىل بقية العصور 
بكثرة عدد املؤلفات فيه بنسبة الثلث تقريبًا، يليه القرن العارش اهلجري، فاحلادي عرش 
بفارق ضئيل بني األخريين، فهام متساويان يف ربع املؤلفات تقريبًا، يليهام القرن الثالث 
عرش، وحاز القْرُن الثاين عرش النسبة األقل، وهي الُعرْش. أما القرن اخلامس عرش فلم 

يتم العثور فيه سوى عىل كتاب وحيد، يف الفقه.
تصنيف كتب الرتاث املوجودة واملفقودة:

عدد املؤلفات التي أحصاها هذا البحث بلغت مائتني وأربعة وستني )276( 
كتابًا. ُفِقَد منها 87 كتابًا = 33%. املتبقي )املوجود( 189 كتابًا = 68.5%. توزعت 

كالتايل: 
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1- الكتب املطبوعة: 69 كتابًا = %25.

2- الكتب املخطوطة: 120 كتابًا = %43.5.

]جدول: 5[ أكثر علامء حرضموت تصنيفًا:

عدد املؤلفاتاالسم
44حممد عمر بحرق

38عبدالقادر بن شيخ العيدروس
23شيخ بن حممد اجلفري

18فضل بن علوي موىل الدويلة
17عبداهلل بن جعفر مدهر

16أبوبكر بن عبدالرمحن شهاب
12شيخ بن عبداهلل العيدروس

10صالح بن سامل باحطاب
9صالح القعيطي

8عبداهلل بن عمر باذيب
7جعفر الصادق )الثاين( العيدروس
7جعفر الصادق )األول( العيدروس

6عبداهلل علوي العطاس
5أمحد بن عمر باذيب

4حممد بن عبداهلل العيدروس
4سيف بن حسني القعيطي

هلم  والذين   .%3.3 ونسبتهم:  ثالثة،  فهم  مؤلفات،  ثالثة  هلم  الذين  وأما 



473
مؤلفاِن فقط ثامنية، ونسبتهم: 6%. وأما الذين هلم مؤلٌف واحٌد، فعددهم عرشة، و 

نسبتهم: %3.8.
الشيخ بحرق والتأليف:

علامء  أكثر  هو  1523م(،  930هـ/  )ت  بحرق  حممد  العالمة  أن  نالحظ 
عَدد  إمجايل  من  متثل %16.7  كتابًا،  مؤلفاته 44  بلغ عدد  فقد  تصنيفًا،  حرضموت 
َد هتذيب  الكُتب التي شملتها الدراسة. ولكن البعَض يرى أن كثريًا من كتبه كانت جمرَّ
أو رشوٍح لكتب السابقني، وأن القليَل منها حيوي فكرة إبداعيًة، أو إضافة جديدًة إىل 

املكتبة العربية.
ويف احلقيقة عىل ما يف هذا الكالم من صحة، من الناحية الشكلية، إال أن فيه 
جنايًة عىل الشيخ بْحرق وغريه من علامء ذلك العرص، ألنه مل يكن بدعًا من املؤلفني 
نابعة  أو  العارش،  القرن  بحرق،  عرص  وليدة  ليست  الظاهرة  هذه  ألن  انتهجه،  فيام 
عن شخصيته، فقبله كثريون من أهل العلم خلُصوا كُتَب من سبقهم. وهذا معارصه 
العالمة السيوطي )ت 911هـ/ 1504م( الذي قاربت مؤلفاته األلف كتاٍب، كان 

عىل تلك السجية.
فهل كان ذلك عيبًا فيه، إن كثريًا من الكتب التي خلصها أولئك العلامء فقدت 
أصوهلا، فكان العزاء ملن أتى يف األعصار املتأخرة أن يطلعوا عىل ملخصاهتا، أو عىل 
النبذ املنقولة عنها، وهذه املزية للسيوطي وأمثاله من مكثري التأليف، اعرتف هلم هبا 
حتى غري املسلمني، من املسترشقني. فهذا أحدهم يقول عن السيوطي: »اعترب أنه قام 
بدور مهم يف نقل أفكار العديد من املخطوطات املفقودة أو املنسية، بخاصة يف جمال 



474
اللغة العربية«)1(. ويضيف معرفًا بمهمته التي استقرأها من أسلوبه التأليفي: »يعتقد 
أنه يف مهمة ألقاها اهلل إليه وهي جتميع ونقل الفكر اإلسالمي إىل األجيال القادمة، 
قبل أن يندثر، بسبب التهاون الذي رآه من معارصيه، وكان جيسد شخصيات العرص 
كتيبات  اجلمهور  إىل  يقدم  كان  إذ  جزئية،  بصورة  ولو  النواحي،  بعض  يف  احلديث 
َد جامٍع،  تتَمْحوُر حوَل مواضيَع دقيقٍة، ومع ذلك ليَس من العدل أن ُيتَّهَم أنه كان جمرَّ

ألنه يتناوُل مواضيع كانْت عادًة مهملة«)2(.
يق حسن خان القنوجي، العامل اهلنديُّ املشهور، اهتم بأنه كان  وهذا العالمة صدِّ
يأخذ كُتَب العالمة الشوكاين اليامين وينتحُلها لنفِسه، وشنع عليه كثريون بسبب هذه 
احليثية، ولكن الكتاين نفى عنه تلك التهمة، فقال عن مؤلفاِت القنوجي: ».. فكالُم 
هذه  بأن  القول  يبعُد  وال  متحد«)3(.  فيها  ونفسه  تآليفه،  فالتآليف  وإال  فيه،  أعدائه 
املنهجيَة تدلُّ عىل استبحار يف العلوم، ونظر يف الكتب والفنون، وليس األمر بالسهوَلة 

كام يظنه البعض.
فاحلاصل أن الشيخ بحرق غري ملوٍم عىل اإلطالق، وجزاه اهلل عام قدم للعلم 
واملعرفة خري اجلزاء، وهو مفخرٌة حقيقيٌة للحضارمة، ويكفيه تفرده من بني جمموعهم، 
يف  واألناقة  التفنن  مع  التأليف،  وكثرة  االطالع،  سعة  يف  متاثله  شخصيًة  نجد  فلم 
االختيار، ذلك التأنق الذي دفع عبدالقادر بن شيخ العيدروس إىل أن يقول عنه: »ما 

رأيت أحدًا من علامء حرضموت أحَسَن وال أوجَز عبارًة منه«)4(.

جاكسون، روي، مخسون شخصية أساسية يف اإلسالم، )بريوت، الشبكة العربية لألبحاث والنرش،   )1(
2010هـ/ 1430هـ(: صـ245.

جاكسون، املصدر السابق: صـ246-145.  )2(
الكتاين، عبداحلي بن عبدالكبري، فهرس الفهارس: جـ2، صـ1057.  )3(

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ206.  )4(
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 ]جدول: 6[ إحصاء ألشهر األرس احلرضمية تواجدًا:

عدد األشخاصاسم األسة
24آل العيدروس

6آل باعكظة
6آل بافقيه
4آل احلداد

3آل شهاب الدين
3آل اجلفري

2آل الشيخ أبوبكر
2آل باحطاب

2آل باذيب
2آل السقاف
2آل عيديد

2آل العمودي
2آل القعيطي
2آل املشهور

2آل موىل الدويلة

هذا اجلدول خاصٌّ باألرس ذات الشخصني فأكثر، أما األفراُد فلم يذكروا يف 
اجلدول، فمن أرس )بيوت( األفراد الذين تناوهلم البحث، ما ييل:

]1[ سبعة أفراٌد علويون من كل من البيوت التالية: باَشْيبان، املَدحِيج، العطَّاس، 
باَعُبود، الشاطري، ُمْدهر، باُعَمر. ويضاُف عليهم األرس العلوية العرش املذكورة يف 
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اجلدول السابق، فيكون املجموُع سبع عرشة أرسًة وبيتًا من العلويني. ]2[ َعرشُة أفراٍد 
بافالح،  باكثري،  باجابر،  بحرق،  وهم:  العلوية(؛  )غري  األخرى  العربية  البيوت  من 
األرس  عليهم  يضاف  بارشاحيل.  اليافعي،  اجلابري،  بانعيم،  احلمومي،  بافضل، 
اخلمس يف اجلدول السابق، فيكون املجموع مخس عرشة أرسًة وبيتًا. فاحلاصل: اثنتاِن 
وثالثوَن أرسًة حرْضمية، هو جمموُع األرَس التي أسهَمْت يف خدمة اإلسالم وعلومه 

وحضارته يف شبه القارة اهلندية. 
السادة  من  النبوي،  البيت  آل  األرشاف  دوحة  إىل  املنتمني  األعالم  عدد  بلغ 
بني علوي احلضارمة: 57 شخصية، يمثلون ما نسبته: 71.25% من جمموع أعالم 
الدراسة. تصدرهتم أرسة آل العيدروس، إذ تم رصد 24 شخصية من هذه األرسة، 

متثل 30% من جمموع أعالم الدراسة، و42% من إمجايل السادة بني علوي يف اهلند. 
املناطق والبلدان التي شملها البحث:

شملت هذه الدراسة مخس واليات هندية، من اجلهات األربع: شامل ورشق 
وغرب وجنوب اهلند، إضافة إىل وسط اهلند، وبلغ عدد البلدان واملدن: مخسة عرش 
نجد  التايل،  اجلدول  خالل  ومن  املذكورة.  اجلهات  شتى  من  وبلدًا،  مدينة   )15(
اهلند،  وسط  يف  كان  الدراسة  شملتهم  الذين  لألعالم  احلرضمي  التواجد  كثافة  أن 
جلهم عاشوا يف إقليم الدكن، يف مخس مدن رئيسية تقع اآلن يف والية أندرابراديش: 
الواقعة  آباد، وبلقام، وبيجابور، وبقيتهم يف بومباي  آباد، وأمحد  حيدرآباد، ودولت 
اآلن يف إقليم مهاراشرتا، ونسبة األعالم هناك كانت: 47.5%. يليها إقليم ُگَجرات 
الواقع يف غرب اهلند، وكان الرتكز يف مدينة سورت، التي تواجد فيها 24 علاًم، يضاف 
إليها بلد ُكنْباَية، ونسبة هذا اإلقليم كانت: 31.25%. وثالث األقاليم كثافة هو إقليم 
كريال )مليبار سابقًا(، وكان الرتكز فيه يف مدينة كاليكوت القديمة والقرى املجاورة 
جنوب  نادو،  تاميل  يف  الواقعة  مدراس  يف  التواجد  مع  الكثافة  تلك  وشكلت  هلا، 
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رشق اهلند، مانسبته: 18.75%. أخريًا؛ اإلقليم الشاميل، أترابرديش الواقعة فيه مدينة 
دهلي، وإقليم البنجاب الذي كان تابعًا يف التاريخ القديم لسلطنة دهلي، ويقع حاليًا يف 
الباكستان، وتقع فيه مدينة الهور، استحوذ عىل نسبة 5%، فيام نال إقليم رشق اهلند، 

أو ما يسمى اآلن بالبنغال الغريب، عىل أقل نسبة، وهي: %3.75.
]جدول: 7[ إحصائية املناطق والبلدان:

عدد األعالمالبلداجلهة
شامل اهلند

)والية أترابراديش والبنجاب(
3دهلي

1الهور
غرب اهلند

)والية ُگَجرات(
24سورت
1كنباية

وسط اهلند
)أندرابراديش ومهاراشرتا(

22حيدرآباد
1دولت آباد

2بلـگام
6أمحدآباد
4بيجابور
3بومباي

3كلكتارشق اهلند )البنغال الغريب(
جنوب اهلند

)والية كريال وتاميل نادو(
وجزيرة سيالن

3مدراس
4مليبار
8سيالن

80املجموع
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الدكن،  اهلند،  وغرب  وَسط  أقاليم  يف  التواجد  لكثافة  الرئيس  السبب  إن 
وُگَجرات، ومن بعدها إقليم املليبار، يعود إىل توفر احلْكم اإلسالمي الراشِد فيها، وإىل 
احرتام وتقدير ملوك وحكام تلك املناطق واألقاليم للعلامء املسلمني، السيام الغرباء 
منهم، الذين وَفُدوا عىل بالدهم، فقاموا بإكرامهم أتم قياٍم، ومثلوا نامذج راقية، وأمثلة 
تعظيم  مدى  عىل  يدلنا  وهذا  والدين،  العلم  أهل  يوقر  الذي  العادل  للحاكم  عالية 
أولئك احلكام للدين، وقّوة يقينهم يف عظمة اإلسالم، الذي أثر يف نفوسهم وعقوهلم 

التأثري الكبري. ولنا هنا وقفتان:
الوقفة األوىل: معرفة الدواعي واألسباب التي أغرت أولئك العلامء احلضارمة 
عىل اهلجرة من وطنهم األم. إن األسباب االقتصادية واملعيشية معروفة، وأكثر الباحثني 
يتحدثون عنها، وجيعلوهنا حمور اهتاممهم. ولكن بام أن هذا البحث خمتص باملهاجرين 
من الدعاة والعلامء وأرباب الفنون واملؤلفات، فإن تأثري اإلغراءات املادية، واألسباب 
االقتصادية عند هذه النخبة ال تعني شيئًا، ألن قدوة املسلمني العظمى، هو نبيهم عليه 
الصالة والسالم، مصداقًا لقول املوىل سبحانه: ﴿لقد كان لكم يف رُسوِل  اهلل أْسوٌة 
اهلند  السبب يكمن يف احرتام مُلوِك  يْرُجو اهلل واليوَم اآلِخر﴾. لعل  حَسنٌة ملن كان 
القدامى للعلامء، وإكرامهم هلم، وتقريبهم منهم، وإتاحة املجال هلم. فإذا ما وجد العامل 
الفرصة مهيئة لدعوته ونرش معارفه وعلومه، يف موضع من بقاع األرض، كان ذلك 

املوضع موطنه ومستقره.
الوقفة الثانية: إننا نحتاج أيضًا، أن نعيد النظر يف سري أولئك امللوك واحلكام، 
فة من علامء املسلمني،  وننظر يف األسباب التي جعلتهم يتخذون تلك املواقف املرشِّ
النفسية واالجتامعية التي دفعتهم إىل تكريم أولئك العلامء الغرباء، فضال  والدوافع 
عن أهل البلد األصليني، فإن َهذا األمر يستحق الوقوَف عندُه طوياًل، لنعلم الفْرَق 
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ام العَرب يف بالد املسلمني يف هذا الَعرِص، وسوء معاملتهم  الشاسع بني كثري من احلكَّ
شُعوهبم،  قبل  من  وإَهانتهم  وخْلعهم  عليهم،  الثوراِت  قيام  إىل  أّدى  مما  ملواطنيهم، 

واألمر هلل.
ثانيًا؛ النتائج والتَّوصياُت:

يمكن أن تعدَّ هذه الدراسة فْتحًا جديدًا يف الدراساِت العربية الرشقية، حيُث 
تكمن أمهيتها يف استدعاء التاريخ والرتاث القديم، إلحدى أهم البقاع يف العامل التي 
تزخر بالكثري من املآثر الرتاثية واآلثار احلضارية التي غابْت عن أعني الكثريين، ومل 
يتناوهلا بالدراسة والتقييم كثرٌي من الدارسني، ألسباٍب عديدة، إما الختفاء تلك املآثر 
خاصة منها املدونات الرتاثية، أو لعدم وجود الرغبة يف البْحث أو الَكشِف عنها من 

قبل البعض. 
إن هذا  البعُض سلبيًة، ولكنها تفصح عن حقيقة مرة؛  النظرة وإن رآها  هذه 
السامقة،  احلَضارة  لتلك  القرسي  اإلْخفاء  أو  د،  املتعمَّ التارخيي  باإلمهال  الشعور 
يشاركني فيه عدد من الباحثني، منهم الدكتور مجال النظاري، الذي كتب عن اهلجرات 
احلرضمية، وحرص بحثه يف حضارمة حيدرآباد فقط، دون غريهم، وهو بحث ممتاز 
بالنرش، حيث قال يف خامتة بحثه، متحدثًا بمشاعر وعواطف جياشة،  وقيم، جدير 

يشاركه فيها الكاتب: 
هم، إذ كاَد التاريُخ أن ينَساهم،  »إن ما يؤَسُف له؛ أنَّ احلضارمة مل ُيْمنَُحوا حقَّ
اهلنِد  يف  وتواُجِدهم  نَشاطهم  عن  بإشاراٍت  التلويِح  خالِل  من  البعِض  اهتامُم  لوال 
ببعض  االسرتشاَد  حماولتِه  يف  الباحُث  واستطاع  األجنبية.  الكُتب  بعض  خالِل  من 
الوثائِق اهلندية لتأكيِد الشَذراِت التي أوردهتا املصادر األجنبيُة، التي كانت أي الوثائق 
لت الدافع األسايس للتفكري  واملصادر األخرى اهلندية خرَي ُمعنٍي للباحِث، بل وشكَّ
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غم من الصعوبات،  ٍة للخوض يف غامر مغامرة نتائُجها غرُي معروفٍة... وعىل الرَّ بِجديَّ
َن بشكٍل بسيٍط، من التعريِف  فإنه يَرى أنه مل يصل إىل كلِّ ما كان يصبو إليه، ولكنه متكَّ
التي ما زالت  باهلجرات احلرضمية إىل اهلند، ودورهم وتأثرياهتم هناَك، ونشاطاهتم 

باقية إىل اليوِم، إذ يعتقد أنه حاوَل إحياَء ما كاَد أن ُيدفن من َتارخيهم يف اهلند«)1(.
إن أصالة هذا البحث وهذه الدراسة تعود إىل اعتامد الباحث عىل مصادر أصلية، 
من خمطوطات أو مطبوعات قديمة، واستخراجه مادة علمية موثقة من تلك املصادر 
التي وقف عىل أكثرها، بالقدر الذي أتيح له، والفرص التي توفرت له، وهي تزيد عىل 
املصادر التي رجع إليها باحثون سابقون، منهم الباحث اليمني مجال النظاري آنف 
الذكر، أو غريه من الباحثني والكتاب الذين كتبوا عن تاريخ اإلسالم يف اهلند بالعموم، 
كالدكتور عبداملنعم النمر، أو أمحد السادايت، أو عمر اخلالدي، وغريهم، ألن أولئك 
كانت اهتامماهتم تارخيية أو سياسية يف الغالب، ومل يركز منهم أحد عىل اجلانب العلمي 

والدعوي يف تلك اهلجرة احلرضمية إىل الديار اهلندية.
أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:

هناك نتائج وتوصيات كثرية خيلُص إليها هذا البْحُث، منها ما هو واجٌب ديني 
إسالمٌي عام عىل األمة كلها، ومنها ما هو واجٌب وطني قومي خيصُّ عَرب حرْضموت، 

ولة اليمنية القائمة اآلن، كون حضارمة اهلند املقيمني هبا يعدون من رعاياها. والدَّ
أوالً؛ الدعوة اإلسالمية يف اهلند ونظرة بعض العرب إليها: إن منطلق املسلمني 
يف تعاوهنم وتالمحهم من رصيح النصوص الرشعية، التي وردت يف الكتاب والسنة، 
فمنها قوله تعاىل: ﴿إنَّام املؤمنُوَن إْخَوٌة﴾، وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من مل هيتم بأمر املسلمني 

النظاري، مجال حزام حممد، اهلجرات احلرضمية احلديثة إىل اهلند: صـ287 )بترصف يسري(.  )1(



481
وأن  واحدة،  يٌد  املسلمني  أن  يف  رصحية  وغريها  النصوص  فهذه  منهم«)1(.  فليس 
ختص  التي  الشئون  بكافة  االهتامم  فإن  هنا،  ومن  اعتبار.  كل  فوق  اإليامنية  أخوهتم 
قائمة  العني، ويف  تكون نصب  أن  وجنوبًا، البد  العامل، رشقًا وغربًا، شامالً  مسلمي 
األولويات من قبل اجلميع. تلك هي الصورة النموذجية لتعامل املسلم مع أخيه، فام 

بال املسلمني قرصوا يف واجباهتم، وتلكأوا يف تنفيذ وصية رهبم ونبيهم ملسو هيلع هللا ىلص!. 
، وهذا التقصري أصبح غري خاف عىل أحد، فالسياسات الدولية،  اجلميع مقرصِّ
اإلسالمي  بالكيان  تفتك  والداخل،  اخلارج  أعداء  قبل  من  تنفذ  التي  واملخططات 
الكبري، فأصبح املسلمون يف أوطاهنم ال يأمن بعضهم بعضًا، وال يتفقدون بعضهم 
بعضًا كام كانوا يف األزمنة السابقة. وإذا كان املسلم اليوم ال يعرف تاريخ وطنه الذي 
يعيش فوق أرضه، ويرشب من مائه، ويتنفس من هوائه، فأنى له أن يتعرف عىل تاريخ 

أمته اإلسالمية مجعاء، أو حتى بعض تاريخ لبعض البقاع!. 
املتحرس:  بنربة  قائاًل  الندوي  أبواحلسن  الشيخ  الكبري،  الداعية  األستاذ  كتب 
»نالحظ أن كثريًا من أقطاب السياسة والثقافة، ورجاالت العامل اإلسالمي، والرشق 
العريب، يزورون هذه البالد كل عاٍم، ويقضون فيها ما شاء اهلل من الوقت، وال هيمهم 
اإلسالميتني  والثقافة  احلضارة  بناء  يف  أسهموا  الذين  املسلمني  بإخوهتم  يتصلوا  أن 
وما  والدينية،  والثقافية  السياسية  أوضاعهم  يعرفوا  وأن  وجدارة،  بسخاء  العربيتني 
العامل،  وحضارة  البالد،  هذه  حضارة  يف  دور  من  يمثلوه  أن  يستطيعون  أو  يمثلونه 
فيها  ليس  واليابان،  ا  كأوُربَّ بالٌد  كأهنا  يعاجلوهنا،  ومشكالت  قضايا  من  هلم  وما 
شعٌب مسلم، وينرَصُفوَن إىل بالِدهم ال يْعرفون عن الشعِب اإلسالميِّ يف اهلند إال 
احلرمني،  دار  )القاهرة،  اهلل،  عوض  طارق  حتقيق  األوسط،  املعجم  أمحد،  بن  سليامن  الطرباين،   )1(

1415هـ/ 1995م(: جـ7، صـ270، حديث رقم 7473.
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معلوماٍت ضئيلًة سطحّيًة مبعثرة، وقد يعرفون عن البوذيني واجلينيني أكثر مما يعرفونه 
عن املسلمني الذين يشاركوهنم يف العقيدة والثقافة واحلضارة، والذين كانوا بناة اهلند 
وإنتاجا وحكاًم وإدارًة  العامل علاًم  أغنى شعوب  اجلديدة وصانعيها، والذين هم من 

وآثارًا وخملَفاٍت، وال يزالون مصدر قوة وأمل«)1(.
هذا  مقدمة  يف  ذكره  قدمت  الذي  الفرنيس،  املسترشق  لوبون،  غوستاف  إن 
مل  اهلندي،  املجتمع  عن  وإبعادها  اإلسالمية  اهلوية  طمس  يف  حماوالته  عىل  البحث، 
يستطع أن خيفَي كل شيئ، فرصح أخريًا بقوله: »لديِن حمّمٍد ]صىل اهلل عليه وسلم[ 
أتباٌع كثريوَن يف اهلند، فقد بلَغ عدُدهم فيها مخسنَي مليونًا، أي مُخَس سكاهنا)2(. وال 
يزاُل هذا العدد يزيد بمن يعتنقون اإلسالم يف كل يوم«)3(. كام أدىل بشهادة للتاريخ، 
عندما قال: »كلام تقدمت احلضارة وتنور الناس، زاد عَدُد املسلمني«)4(. وقال: »ال 
يزال سلطان اإلسالم الديني قائاًم يف بالد اهلند، وإن توارى سلطانه السيايس عنها، وهو 
يميض قدما نحو االتِّساع«)5(. هذا كالم مؤرخ فرنيس شهري، درس تاريخ الشعوب 
دراسة مستفيضة، وعرف عن اإلسالم أكثر مما يعرفه أبناء املسلمني. إن تاريخ مسلمي 
يف  وانصَهرْت  اإٍلسالم،  قبة  حتت  انضوت  التي  العامل،  شعوب  من  وغريها  اهلند، 
بوتقته، َديٌن يف الرقاب، وهذا ما قصدت أن أبلغه إلخويت يف الدين، من خالل قيامي 

هبذه الدراسة، أماًل يف أن تكون هلا نتائجها اإلجيابية، وآثارها احلميدة.

الندوي، أبواحلسن عيل، املسلمون يف اهلند: صـ14-13.  )1(
أما اليوم فيبلُغ تعداد املسلمني 140 مليونًا، أي ما يعادل: 13.4% من عدد السكان، بحسب تعداد   )2(

سنة 1421هـ/ 2001م، أي أهنم تضاعفوا مرتني يف قرن واحٍد من الزمان. 
لوبون، غوستاف، حضارات اهلند، ترمجة عادل زعيرت، )مرص، دار إحياء الكتب العربية، 1366هـ/   )3(

1948م(: صـ625.
املؤلف السابق، املصدر السابق: صـ628.  )4(

املؤلف السابق، حضارة العرب: صـ186.  )5(



483
ثانيًا؛ وضع احلراك الديني والعلمي ملسلمي اهلند عمومًا:

احلركة الدينية اإلسالمية يف اهلند تسري عىل قدم وساق، وأقصد يف هذا الصدد 
القيام بواجب الدعوة إىل اإلسالم، وكام تقدم، فإن أعداد املسلمني يف تزايد مستمر 
التبليغ  الدعوية، حركة مجاعة  الساحة  الظاهرة عىل  بحمداهلل، ومن أعظم احلركات 
املباركة، التي انترشت يف أقطار املعمورة، وانتسب إليها األلوف املؤلفة، فقاموا بفرض 
كفائي عن األمة. عىل ما يعرتي بعض أنشطتها وبعض أفرادها من قصور يف الدراسة 

الرشعية املؤصلة.
أمهاِت  اهلند حتتضن عددا كبريًا من  فإن  التعليمي،  أي  العلمي،  احلراك  وأما 
عليگرة  وجامعة  بحيدرآباد،  العثامنية  كاجلامعة  املعتربة،  العاملية،  الكبرية  اجلامعات 
النظامية،  كاجلامعة  متخصصة،  دينية  وبعضها  بدهلي.  امللية  واجلامعة  اإٍلسالمية، 
وجامعة دار العلوم ديوبند، ومظاهر العلوم سهارنفور، وندوة العلامء بلكهنؤ، وجامعة 
النطاقني،  هذين  كال  ويف  جدًا.  كثري  وغريها  )مليبار(،  كريال  يف  اإلسالمية  الثقافة 
الدعوي والعلمي، فإن حلضارمة اهلند نشاط ملموس. فهناك الدعاة واخلارجون يف 
سبيل نرش الدعوة اإلسالمية داخل اهلند وخارجها، وهناك الدارسون واخلرجيون من 

اجلامعات الدينية، والكليات واملعاهد اإلسالمية العربية املنترشة يف كافة األنحاء. 
ثالثًا؛ الوضع الديني والعلمي حلضارمة اهلند باخلصوص:

ما سبق كان حديثًا عامًا عن اإلسالم واملسلمني يف اهلند، ونسلط هنا الضوء عىل 
دور احلضارمة بشكل خاص. فمن خالل الزيارات امليدانية التي قام هبا الباحث، فإن 
هناك حراكًا دينيًا توعويًا يتم يف أوساط احلضارمة، يقوم به أفراد ومجاعات منهم، يف 
بعض املناطق التي فيها جمتمعات للحضارمة، أما املناطق التي كانت موئال هلجرات 
احلضارمة يف التاريخ القديم، فقد خبا منها ذلك الوهج، وبقي هلا الصيت التارخيي 
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فقط. وسوف ُيذَكر هنا ما وقف عليه الباحث من ذلك النشاط بحسب البلدان التي 

زارها:
]1[ وضع احلضارمة يف شامل ورشق اهلند: ال يوجد هناك نشاط يذكر للحضارمة 
بشكل خاص، بل ال يوجد يف تلك الواليات الشاملية أي تكتل للحَضارمة يف املجتمع 
يف  يدرسون  الذين  حديثًا  املغرتبني  الطالب  من  أفراد  وجود  سوى  يذكر،  شأن  له 

اجلامعات.
من  كال  الباحث  زار  ُگَجرات(:  )إقليم  اهلند  غرب  يف  احلضارمة  وضع   ]2[
مدينة أمحدآباد، وسورت، وما جاورها، والتي كانت قدياًم يف القرن العارش واحلادي 
عرش اهلجري متوهجًة يف العلوم الدينية، زاخرة النشاط التأليفي املتميز، بفضل وجود 
السادة آل العيدروس هبا، وغريهم من األرس احلرضمية العربية، ولكن الذي رآه كان 

خميبًا لآلمال.
)1( سورت: زرهتا يف مجادى األوىل سنة 1430هـ، املوافق 5 مايو 2009م، 
ولقيت هبا السيد مصطفى بن نصري الدين بن أمحد شهاب الدين العيدروس يف سورت، 
وهو من ساللة العالمة حممد بن عبداهلل العيدروس )ت 1030هـ/ 1620م(. كام 
ادة العيدروسية، السيد زين العابدين بن حممد الباقر بن جعفر بن زين  لقيُت شيخ الَسجَّ
بن حسن بن شيخ العيدروس، ومل أجد لدهيام أيَّ يشء يتعلق برتاث األجداد، سوى 
اجلدران،  منه سوى أطالِل  يبَق  مل  داثر،  القديمة، واىل جوارها مسجٌد  الزاوية  مبنى 
واملئذنِة التي ُجلَبت حجارهُتا من مدينة عدن، وهي توأم منارة مسجد العيدروس التي 

يف عدن.
آلل  وجود  وال   ، أقلَّ يكن  مل  إن  سورت،  وضع  مثل  وضعها  أمحدآباد:   )2(
لألرسة  ذكر  أي  حاليًا  أمحدآباد  يف  وليس  واألرضحة،  املراقد  يف  إال  العيدروس 

العيدروسية. 
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]3[ وضع احلضارمة يف وسط اهلند:

اهلند  يف  األفضل  هو  حيدرآباد  يف  اهلند  حضارمة  وضع  يعد  حيدرآباد:   )1(
كلها، نظرًا للتكتل الكبري الذي تشكله اجلالية العربية احلرضمية يف تلك املدينة املرتامية 
األطراف، وهلم منطقة كبرية تعرف باسم )باركس(، أي: منطقة البيارق، نظرًا لكوهنا 
يف زمن الدولة النظامية مقرًا للجيوش والكتائب التي يرأسها اجلمعدارات احلضارمة، 
كالقعيطي والكثريي والعولقي وغريهم، ويف هذه املنطقة يوجد عرشات األلوف من 
 104900 )عددهم  اهلندية  باجلنسية  أفرادها  جتنس  التي  احلرضمية  العربية  األرس 
فرد(، وبقي القليل منهم )350 فردًا( حمافظًا عىل أصالته العربية، وهؤالء حصلوا عىل 
جوازات يمنية من سفارة اليمن يف العاصمة دهلي، حسب وثيقة مؤرخة يف 1998م)1(. 
قلة قليلة منهم تعرف حرضموت أو اليمن من خالل الزيارات أو الصالت األرسية 

بأقربائهم يف الوطن األم.
الوضع الديني والعلمي جيد، وتوجد مدارس دينية، وكتاتيب صغرية أقامها 
كبار  ويدرس  املساجد،  حلقات  إىل  إضافة  والصغار،  األطفال  لتدريس  حضارمة 
البقية  ويتفرق  والدينية،  العربية  التخصصات  أراد  ملن  النظامية  اجلامعة  يف  الطالب 
يف  ديوبند  يف  درسوا  احلضارمة  أبناء  من  خرجيون  ويوجد  األخرى.  اجلامعات  يف 
الشامل، ويقوم الشيخ عبداهلل القرمويش، من أعيان البلد وكبار العلامء، بنشاط ديني 
وهو  )الكمبيوتر(،  احلاسوب  علوم  لتدريس  وآخر  دينيًا  معهدًا  وأسس  وإرشادي، 
مرجع للحضارمة يف شئوهنم الدينية كونه فقيهًا شافعيًا، أما خرجيو ديوبند فمتمذهبون 

حنفيًا، وبعضهم عىل طريقة أهل احلديث.
)2( بلگام: وفيها نشاط ديني علمي ثقايف، للسادة آل باشيبان، ساللة العالمة 

النظاري، مجال حزام حممد، اهلجرات احلرضمية احلديثة إىل اهلند: صـ363، امللحق.  )1(
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باشيبان،  باشا  منري  السيد  عليه  يقوم  1951م(.  1062هـ/  )ت  عبداهلل  بن  عمر 
أسس  فقد  والتعليم.  الدعوة  يف  جهود  من  به  يقوم  ما  عىل  واطلع  طريقًة،  القادري 
مدرستني للبنني وللبنات، أطلق عىل مدرسة البنني اسم )مدرسة الفقيه املقدم(، وعىل 
ارتباطه  تدل عىل  التسمياُت  الفقراء(. وهذه  أم  زينب  اسَم )مدرسة  البناِت  مدرسة 

بأصوله القديمة، يف الوطن األصيل )حرضموت(، وهذا من األمور التي يغتبُط هبا.
البلدان  هذه  يف  دينيًا  أو  علميًا  أثرًا  أجد  مل  وبومباي:  وبيجاپور  هبتكل   )3(
بيجاپور والتي  الشهرية يف  السادة  املتمثل يف مقربة  املتبقي،  للحضارمة، سوى األثر 
العادلشاهية، وألرسة آل  الدولة  فيها زمن  الذين عاشوا  فيها أعالم احلضارمة  يرقد 
تقام يف ذكرى  العلوي، وهلم حولية  بآل  األهايل  تواجد هناك، ويعرفون عند  باروم 
أجدادهم، وسوى مسجد كبري حديث التأسيس والبناء يف هبتكل، بناه تاجر مورس من 

آل العمودي يعيش يف السعودية، وهو يف حرم اجلامعة اإلسالمية يف هبْتَكل. 
]4[ وضع احلضارمة يف جنوب اهلند: 

)1( مليبار )كريال(: توجد يف كريال جامعة حكومية كبرية هي جامعة كاليكوت، 
كام أهنا تعيش يف أيامنا هذه هنضة دينية إصالحية، يقودها العالمة اجلليل الشيخ أبوبكر 
مسليار، الذي قام يف سنة 1980هـ/ 1400م، بتأسيس جامعة أهليٍة سميت )جامعة 
الثقافة السنية(، وهي اليوم جامعة كبرية، فيها خمتلف التخصصات الدينية والدنيوية، 
وخرجيوها اليوم يعدون باآلالف، وجييد أكثرهم اللغة العربية نطقًا وكتابة، كام توجد 
عليها  يرشف  املليبار،  بالد  من  أخرى  نواحي  ويف  كارسكود،  يف  أخرى،  جامعات 
علامء ودعاة نذروا أنفسهم للعلم والدعوة، ومن أشهر األرس العلمية هناك السادة آل 
البخاري. وللحضارمة يف مليبار نشاط علمي، فتخرج الكثري منهم عىل علامء البلد، 
وأسهموا يف النهضة الدينية. وكان منهم زعامء احلزب الوطني، أمثال السيد وحممد 
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عيل الشهاب، ووالده، والسيد عبدالرمحن بافقيه. ومنهم أعضاء يف املجلس التأسييس 
جلامعة الثقافة السنية، كالسيد فضل الشهاب اجلفري، وغريهم كثريون. ومن األرس 
احلرضمية ذات النشاط الديني: آل بافقيه الذين هلم نشاط يف كوالندي، ومنهم اليوم 
السيد عيل بافقيه، وآل مجل الليل، ومنهم السيد فضل مجل الليل، من خرجيي ديوبند، 

ومن تالميذ شيخ احلديث، موالنا حممد زكريا الكاندهلوي.
)ت  اجلفري  حممد  بن  شيخ  العالمة  زاوية  تزال  فال  القديمة؛  الزوايا  أما 
يعمرها  القديمة، وكان  قائمة يف حارة من حارات كاليكوت  1222هـ/ 1807م( 
السيد فضل الشهاب اجلفري، الذي تويف قريبًا، وكان مقَصودًا بالزيارة لفضله وعلمه، 
ومن بقية آل اجلفري هبا، السيد حممد بن عبدالرمحن اجلفري، وأوالده. يرشفون عىل 

زوايا سيالن، ويتعهدوهنا.
)2( جزيرة سيالن: الدعوة اإلسالمية يف سيالن متقدمة بحمداهلل، فهناك العديد 
البهجة اإلبراهيمية، والكلية  الدينية أمثال  من املدارس والكليات واملعاهد والتكايا 
اجلامعات  وبعض  العربية،  الباذيبية  والكلية  النبوية،  البخارية  والتكية  األرشفية، 
األهلية التي أنشئت حديثًا كاجلامعة النظيمية، وغريها كثري. احلضارمة قلة يف تلك 
اجلزيرة، ولكنهم عىل قلتهم، فقد تسنموا مناصب عليا يف الدولة احلديثة التي استقلت 
عن اهلند. فالسيد علوي مجل الليل حمافظ العاصمة كوملبو توىل عدة مناصب وزارية، 
وكذلك السيد عيل الزاهر، وحاليًا السيد عبدالقادر بن أمحد املشهور، مستشار رئيس 

الدولة للشئون الدينية. 
ويف العقد األخري من القرن املنرصم، تظافرت جهود عدد من الدعاة والعلامء 
لزيارة تلك اجلزيرة اخلرضاء، وامتدت جسور التواصل املعريف والعلمي بني الدعاة 
املتبعني  املحبني  وبني  سيالن،  مواطني  من  احلضارمة  وأحفاد  املعارصين  احلضارمة 
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لطرائقهم، العاكفني يف مدارسهم ومساجدهم وتكاياهم. وقد تسنى يل زيارهتا عدة 
مراٍت منذ سنة 2003م، وقمت بالتواصل مع القائمني عىل مسجد ومدرسة وتكية 
الطالب،  ختّرج  مراسم  وحرضت  كهتوويتا،  بقرية  باذيب،  عمر  بن  عبداهلل  الشيخ 
كام شاركت األهايل فرحة االحتفال بَوضع حجر األساس للمبنى اجلديد للمدرسة 
العالمة سامل بن عبداهلل  العربية، وقام بوضع حجر األساس فضيلة شيخنا  الباذيبية 
بن عمر الشاطري، مدير رباط العلم الشهري برتيم حرضموت، واملدرسة تضم بني 
املاضية، وهي  السنني  الطالب يف  منها عدد من  أكثر من 60 طالبًا، وخترج  جنباهتا 

حمافظة عىل تدريس املذهب الشافعي، والعقائد اإلسالمية.

* * *
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أهم التوصيات التي يويص هبا الباحث
نسبته 66% من  ما  فهناك  العلمي والعمل عىل نرشه:  الرتاث  1( احلفاظ عىل 
الرتاث العريب اإلسالمي الذي خلفه حضارمة اهلند، ينتظر الباحثني لتحقيقه وإخراجه 
إىل حيز النرش، بل إن املطبوع منه أكثره من الطبعات احلجرية النادرة، ويندرج يف عداد 

املخطوط، ومجيعه حيتاج إىل إعادة حتقيق ونرش ليعم النفع به. 
2( الدعوة إىل املزيد من األبحاث األكاديمية: كام أدعو إىل الكتابة يف اإلسهامات 
املورسين  من  الشأن  هبذا  املهتمني  وعىل  فيها،  أسهموا  التي  واالجتامعية،  العلمية 
احلضارمة، والغيورين منهم عىل العلم والرتاث والتاريخ، أن هيتموا بالنرش والطبع 
والتوزيع عىل املؤسسات التعليمية واألكاديمية، وعىل اجلمعيات واألعيان. إن ألوفًا 

مؤلفًة من احلضارمة يف حاجة ماسة إىل إعادة التواصل، وربطهم بامضيهم املجيد.
ينتظر  ال  أن  وجيب  مسلم،  بكل  منوط  واجب  اإلسالمية:  الرابطة  تقوية   )2
األفراد حترك املؤسسات الرسمية أو احلكومات، فاملبادرة سيدة املوقف، وعىل الدعاة 
يتلفتوا إىل إخواهنم  امليسورين أن  ييأسوا من واقعهم. كام أن عىل  واملخلصني أن ال 
اهلند  بحضارمة  تربطهم  الذين  واألرس  األفراد  أولئك  والسيام  اهلند،  يف  وأشقائهم 
بمواساة  ويقوموا  بينهم،  فيام  التالحم  فيعيدوا  النسب،  ووشائج  القربى،  روابط 

أقربائهم، وتفقد أحواهلم.
تراث  ومنه  اهلند،  يف  اإلسالمي  الرتاث  إن  العمراين:  الرتاث  عىل  احلفاظ   )3
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به، واإلسهام يف لفت  العرب احلضارمة، تراث مهم، جيب املحافظة عليه، والتنويه 
الرأي العام إليه، حتى ال يندثر ويتالشى، كام تالشى غريه، وعىل املهتمني املسارعة إىل 

ذلك، خشية أن يضيع كام ضاع الكثري من الرتاث األديب املكتوب.
عن  املتوفرة  املادة  ودَراسِة  مجِع  من  به،  القيام  للباحِث  تيرسَّ  ما  هذا  ختامًا؛ 
شبه  يف  وحضارته  ومعارفه  وعلومه  اإلسالم  نرش  يف  اهلند،  يف  احلضارمة  إسهامات 
القارة اهلندية، واحلمدهلل تعاىل عىل ما يرسه من تذليل للصعوبات، وتقريب للمسافات، 
ووفق للعثور عليه من الرتاث املخطوط واملطبوع، الذي كاد أن يضيع ويتلف، لوال 
عناية اهلل ولطفه، وبفضل ما يرسه من تقنية حديثة مكنت البرش أن حيصلوا عىل املعلومة 

بأدنى كلفة، وأيرس مشقة.
وهبذا أكون قد أتيت عىل ختام هذا البحث، سائاًل املوىل تعاىل أن يتقبله، وأن 
جيعله خالصًا لوجهه الكريم، واحلمدهلل أوال وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، وصىل اهلل وسلم 
عىل خري خلقه، سيدنا ونبيبنا حممد وعىل آله وصحبه، ومن سار عىل هنجه، واقتفى 
سبيله إىل يوم الدين. وأختم هبذه الدعوات، وهي للشيخ العالمة عبداملعطي بن حسن 

باكثري، دفني مدينة أمحدآباد سنة 989هـ/ 1581م، قال رمحه اهلل:
ومن عىل فْضله الَعميِم ُمْعتَمدييـا ربِّ يـا مـن عليـه مسـتنَدي
بيـِديُخـْذ بيـدي قْبـَل أن أقـوَل ملـْن ُخـْذ  القيـاِم  عنـَد  ألَقـاُه 
بِصحــٍة دائــاًم ويف َجَســـديفامنُن إهلَي يف َسْمعي ويف برَصي
يف دعــٍة َســيِّدي ويف َرَغــِد)1(وَمـا بِقـي يل مـن احلَيـاة يُكـْن

داهلل تمَّ بَحمرْ

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر: صـ480.  )1(
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مصادر ومراجع البحث

]1[ املصادر واملراجع املخطوطة:
باذيب، أمحد بن عمر، الديوان الكبري، )نسخة خمطوطة، بتصحيح الشيخ حممد بن - 1

عوض بافضل الرتيمي، نسخة حمفوظة لدى الشيخ سامل بن أمحد باذيب، عدن، اليمن(.
باذيب، أمحد بن عمر، سبائك اإلبريز يف الرد عىل اإلنگريز، نسخة خطية، حمفوظة يف مكتبة - 2

األحقاف، بمدينة تريم، حرضموت، اليمن، حتت رقم 2493 / جماميع.
خطية - 3 نسخة  مدهر،  جعفر  بن  عبداهلل  السيد  ومنثور  منظوم  حمسن،  بن  أبوبكر  باعبود، 

حمفوظة يف مكتبة األحقاف برتيم، حرضموت، اليمن، برقم 2369 / جماميع.
بحرق، حممد بن عمر، تعليق عىل املنظومة املسامة فتح الرؤوف يف معاين احلروف، نسخة - 4

برقم  )امللك سعود حاليًا(،  الرياض سابقًا،  بجامعة  املركزية  املكتبة  خمطوطة، من حمفوظات 
.2/634

السيد - 5 العالمة  مكتبة  جدة،  خاصة،  نسخة  املكاتبات،  جمموع  حممد،  بن  عيل  احلبيش، 
عبدالقادر بن أمحد السقاف، رمحه اهلل.

نسخة خطية يف - 6 الزمن احلسن،  مناقب قطب  واملنن يف  املواهب  أمحد،  بن  احلداد، علوي 
مكتبة خاصة بمدينة تريم، حرضموت.

مكتبة - 7 يف  خطية  )نسخة  اجلواهرية  جوهر  مسلك  قضايا  نتيجة  حممد،  بن  شيخ  اجلفري، 
خاصة، وادي دوعن، حرضموت، اليمن(.

من - 8 1903م،  1325هـ/  سنة  كتبت  نسخة  الكربى،  العلوية  الشجرة  مؤلفني،  عدة 
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حمفوظات مكتبة العالمة علوي بن طاهر احلداد، مفتي جوهور، ماليزيا.

العطار، أمحد أبواخلري، النفح املسكي معجم شيوخ أمحد املكي، )املدينة املنورة، نسة خطية - 9
مصورة عن األصل املحفوظ يف املكتبة اآلصفية، حيدرآباد(.

العيدروس، شيخ بن عبداهلل، الفوز والبرشى يف الدنيا واألخرى رشح العقيدة الزهراء - 10
تريم، مكتبة األحقاف، نسخة رقم  )اليمن، حرضموت،  الغراء، نسخة خمطوطة،  السنة  عىل 

1/2912، ضمن جمموعة آل الكاف(.
العيدروس، عبدالباري بن شيخ، جمموع كالم ومواعظ عبدالباري بن شيخ العيدروس، - 11

)نسخة مصورة من حمفوظات مركز النور للدراسات، تريم، حرضموت(.
)نسخة - 12 العلوية،  الشجرة  رجال  تراجم  يف  اجلوهرية  الفرائد  علوي،  بن  عمر  الكاف، 

خطية، بمكتبة ابن املؤلف عيدروس بن عمر الكاف رمحه اهلل، تريم، حرضموت(.
اللقاين، إبراهيم بن حسن، هداية املريد رشح جوهرة التوحيد، نسخة خمطوطة، )الرياض، - 13

مكتبة جامعة امللك سعود، رقم احلفظ: 2612(.

]2[ املصادر واملراجع املطبوعة:
صالح، - 1 إبراهيم  حتقيق  مستطرف،  فن  كل  من  املستطرف  حممد،  بن  أمحد  األبشيهي، 

)بريوت، دار صادر، 1999م(.
حممد - 2 بعناية  أولياه،  ببعض  االتصال  يف  اإلله  منحة  حفيظ،  بن  سامل  بكر،  أيب  الشيخ  ابن 

أبوبكر باذيب، )تريم، دار املقاصد، 1428هـ/ 2007م(.
العزيزية، - 3 املطبعة  حيدرآباد،  )اهلند،  املوثق،  املذهب  قديري،  عيل  بكر،  أيب  الشيخ  ابن 

1399هـ/ 1979م(
ابن الشيخ أيب بكر، حمسن بن علوي، النفع الدائم للمصيل والصائم يف اختالف املواسم، - 4

)اهلند، حيدرآباد، مطبعة عزيز الدكن، 1312هـ/ 1894م(.
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أمحد، الدكتور زبيد، اآلداب العربية يف شبه القارة اهلندية، )بغداد، وزارة الثقافة والفنون، - 5

1978م(.
القول الفصل يف رد العامي إىل األصل، قدم له وعلق حواشيه - 6 أرسالن، األمري شكيب، 

حممد خليل الباشا، )املختارة، الشوف، لبنان، الدار التقدمية، ط2، 2008م(.
العلمية، 1405هـ/ - 7 الدار  أخبار أصبهان، )دهيل،  أبونعيم أمحد بن عبداهلل،  األصبهاين، 

1985م(.
دار - 8 )دمشق،  اهلندية،  القارة  شبه  يف  وتطورها  اإلسالمية  الدعوة  الدين،  حميي  األلوائي، 

القلم، 1406هـ/ 1986م(.
أمني، عبداألمري حممد. و: النجار، مصطفى عبدالقادر، دور السجالت اهلندية وحمفوظاهتا - 9

من وثائق العراق وبقية أقطار اخلليج العريب واجلزيرة العربية، )العراق، جامعة البرصة، مركز 
دراسات اخلليج العريب، 1398هـ/ 1978م(.

ط2، - 10 الروضة،  مطابع  )جدة،  جدة،  مدينة  تاريخ  موسوعة  عبدالقدوس،  األنصاري، 
1400هـ/ 1980م(.

باحطاب، صالح بن سامل، اإلرشاد والعون إىل شجرة الكون، )اهلند، حيدرآباد، حرست - 11
أكاديمي، 1418هـ/ 1998م(.

اإلسالمية، - 12 احلكمة  يف  اإليامنية  والنفحة  الربانية  املنحة  سامل،  بن  صالح  باحطاب، 
)حيدرآباد، املطبعة العزيزية، 1418هـ/ 1998م(.

األرشفية، - 13 املكتبة  حيدرآباد،  )اهلند،  شافعية،  ضوابط  حممد،  بن  عبدالقادر  بارقبة، 
1409هـ/ 1989م(.

حيدرآباد، - 14 )اهلند،  النجا،  سفينة  ترمجة  اهلدى  نجوم  عبدالرمحن،  بن  أمحد  بارشاحيل، 
املكتبة األرشفية، 1407هـ/ 1987م(.
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البالنبوري، سعيد أمحد، العون الكبري رشح الفوز الكبري، لشاه ويل اهلل الدهلوي، )اهلند، - 15

مكتبة حجاز ديوبند، 1420هـ/ 2000م(.
بحرق، حممد بن عمر، تبرصة احلرضة الشاهية األمحدية بسرية احلرضة املحمدية النبوية، - 16

املنهاج،  دار  )جدة،  عزقول،  غسان  حممد  حتقيق  املختار،  النبي  سرية  يف  األنوار  حدائق  أو: 
1422هـ/ 2001م(.

بحرق، حممد بن عمر، احلسام املسلول عىل منتقيص أصحاب الرسول، حتقيق حممد بن - 17
احلبيب املغريب، )بريوت، مؤسسة الرسالة نارشون، 1429هـ/ 2008م(.

أيام - 18 من  املخترص  الصحيح  »اجلامع  البخاري،  صحيح  إسامعيل،  بن  حممد  البخاري، 
رسول اهلل وسننه وأيامه«، )القاهرة، دار الشعب، 1407هـ/ 1987م(. 

الربعي، عبدالرحيم بن أمحد، ديوان الربعي، )بريوت، دار احلاوي، 1428/ 2007م(.- 19
بروكلامن، كارل، تاريخ األدب العريب من احلملة الفرنسية 1798م إىل دخول اإلنجليز - 20

مرص 1881م، نقله إىل العربية عمر صابر عبداجلليل، أرشف عىل الرتمجة العربية حممود فهمي 
حجازي، )املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، اهليئة املرصية العامة للكتاب(.

مطبعة - 21 )ليدن،  األقاليم،  معرفة  يف  التقاسيم  أحسن  املقديس،  أمحد  بن  حممد  البشاري، 
بريل، 1906م/ 1327م(.

ابن بطوطة، حممد بن عبداهلل اللوايت، رحلة ابن بطوطة، )بريوت، دار بريوت للطباعة - 22
والنرش، 1405هـ/ 1985م(.

البغدادي، إسامعيل باشا، هدية العارفني يف أسامء املصنفني، )بريوت، دار إحياء الرتاث - 23
العريب، مصورا عن الطبعة الرتكية(.

البغدادي، إسامعيل باشا، إيضاح املكنون يف أسامي الكتب والفنون، )بريوت، دار إحياء - 24
الرتاث العريب، مصورا عن الطبعة الرتكية(.
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حتقيق - 25 واملواضع،  البالد  أسامء  من  استعجم  ما  معجم  عبدالعزيز،  بن  عبداهلل  البكري، 

مصطفى السقا، )بريوت، عامل الكتب، ط3، 1403هـ/ 1983م(.
1303هـ/ - 26 )بمبائي،  هندستان،  آثار  يف  املرجان  سبحة  آزاد،  عيل  غالم  البلـگرامي، 

1885م(.
البلـگرامي، غالم عيل آزاد، سبحة املرجان يف آثار هندستان، حتقيق حممد فضل الرمحن - 27

الندوي، )اهلند، معهد الدراسات اإلسالمية، جامعة عليگرة، 1980م/ 1410م(.
البوصريي، حممد بن سعيد، ديوان البوصريي، رشح وتعليق حممد التونجي، )بريوت، - 28

دار اجليل، 2002م(.
دار - 29 املعارصة، )دمشق،  والفلسفات  التوحيدية  املذاهب  البوطي، حممد سعيد رمضان، 

الفكر، ط2، 1430هـ/ 2009م(.
البريوين، حتقيق ما للهند من مُقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة، )حيدرآباد، جملس دائرة - 30

املعارف العثامنية، 1377هـ/1958م(.
البيطار، عبدالرزاق، حلية البرش، )دمشق، طبعة مصورة عن طبعة جممع اللغة العربية(.- 31
البيهقي، أمحد بن احلسني، شعب اإليامن، )الرياض، مكتبة الرشد، 1422هـ/ 2002م(.- 32
الرتمذي، حممد بن عيسى، اجلامع الصحيح، حتقيق بشار عواد معروف، )بريوت، دار - 33

الغرب اإلسالمي، 1418هـ/ 1998م(.
التهانوي، حممد عيل، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، )لبنان، بريوت، مكتبة لبنان - 34

نارشون، 1416هـ/ 1996 م(.
تيمور، أمحد باشا، التذكرة التيمورية معجم الفوائد ونوادر املسائل، )القاهرة، مطابع دار - 35

الكتاب العريب بمرص، جلنة نرش املؤلفات التيمورية، 1953م(.
)الرياض، - 36 سامل،  رشاد  حممد  حتقيق:  الرسائل،  جامع  عبداحلليم،  بن  أمحد  تيمية،  ابن 

النارش : دار العطاء، 1422هـ/ 2001م(.
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العجمي، - 37 نارص  حممد  حتقيق  البابيل،  الدين  شمس  ثبت  حممد،  بن  عيسى  الثعالبي، 

)بريوت، دار البشائر اإلسالمية، 1425هـ/ 2004م(.
العربية - 38 الشبكة  )بريوت،  اإلسالم،  يف  أساسية  شخصية  مخسون  روي،  جاكسون، 

لألبحاث والنرش، 2010هـ/ 1430هـ(.
عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، حتقيق عبدالرحيم - 39 اجلربيت، عبدالرمحن بن حسن، 

عبدالرمحن، )القاهرة، اهليئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، مركز وثائق وتاريخ مرص 
املعارص، مطبعة دار الكتب املرصية، 1417هـ/ 1997م(.

اجلبوري، حييى وهيب، الكتاب يف احلضارة اإلسالمية، )بريوت، دار الغرب اإلسالمي، - 40
1998م/ 1418م(.

ابن جبري، رحلة ابن جبري، )بريوت، دار الرشق العريب، د.ت(.- 41
ابن اجلزري، حممد بن حممد، غاية النهاية يف طبقات القراء، بعناية املسترشق براجسرتارس، - 42

)القاهرة، مطبعة السعادة، 1364هـ/1945م(.
ابن اجلامل، عيل بن أيب بكر، فتح املجيد يف أحكام التقليد، حتقيق سامل عبداهلل باحطاب، - 43

)اهلند، حيدرآباد، مركز توعية الفقه اإلسالمي، 1423هـ/ 2002م(.
يسلم - 44 حممد  حتقيق  العارش،  القرن  أعيان  يف  الفاخر  الدر  عبدالرمحن،  بن  حممد  بامجال، 

1429هـ/  النور،  مركز  مع  بالتعاون  والنرش،  للدراسات  تريم  مركز  )اليمن،  عبدالنور، 
2008م(.

يف - 45 والوصايا  اآلداب  من  ورد  بام  النفس  هتذيب  عبدالرمحن،  بن  عبدالقادر  اجلنيد، 
والنرش،  للدراسات  الفتح  دار  )األردن،  باذيب،  أبوبكر  حممد  بعناية  اخلمس،  اإلجازات 

1426هـ/ 2005م(.
حاجي خليفة، مصطفى بن عبداهلل، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، )بريوت، - 46

دار إحياء الرتاث العريب، مصورا عن الطبعة الرتكية القديمة، د.ت(.
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احلافظ، حممد مطيع، ونزار أباظة، املستدرك عىل تاريخ علامء دمشق، )دمشق، دار الفكر، - 47

1412هـ/ 1992م(.
احلامد، صالح بن عيل، تاريخ حرضموت، )جدة، مكتبة اإلرشاد، 1388هـ/ 1968م(.- 48
احلبيش، أبوبكر بن أمحد، الدليل املشري إىل فلك أسانيد االتصال باحلبيب البشري، )طبعة - 49

خاصة، توزيع املكتبة املكية، 1418هـ/ 1998م(.
احلبيش، أمحد بن زين، رشح العينية، )سنغافورة، مطبعة كرجاي، 1412هـ/ 1992م(.- 50
)أبوظبي، - 51 العريب،  األدب  تاريخ  يف  بروكلامن  أخطاء  تصحيح  حممد،  عبداهلل  احلبيش، 

املجمع الثقايف، 1423هـ/ 2003م(.
1392هـ/ - 52 الثقافة،  وزارة  )دمشق،  اليمن،  تاريخ  مراجع  حممد،  عبداهلل  احلبيش، 

1972م(.
الثقايف، - 53 املجمع  )أبوظبي،  اليمن،  يف  اإلسالمي  الفكر  مصادر  حممد،  عبداهلل  احلبيش، 

1424هـ/ 2004م(.
)أبوظبي، - 54 اإلسالمي،  التأليف  يف  املطروقة  املوضوعات  معجم  حممد،  عبداهلل  احلبيش، 

املجمع الثقايف، 1420هـ/ 2000م(.
)لندن، - 55 اليمن،  يف  اخلاصة  املكتبات  بعض  خمطوطات  فهرس  حممد،  عبداهلل  احلبيش، 

مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، 1422هـ/ 2002م(.
بذكر - 56 الذهبية  العني  وسمط  اجلوهرية  اليواقيت  عقد  عمر،  بن  عيدروس  احلبيش، 

طريق السادات العلوية، حتقيق حممد أبوبكر عبداهلل باذيب، )األردن، دار الفتح للدراسات، 
1430هـ/ 2009م(.

احلداد، عبداهلل بن طاهر، قرة الناظر يف مناقب القطب حممد بن طاهر، )تريم حرضموت، - 57
دار الرتاث، 1432هـ/ 2011م(.
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احلداد، عبداهلل بن علوي، الدر املنظوم لذوي العقول والفهوم، تصحيح عبدالقادر خرد، - 58

)طبعة خاصة، ط2، 1422هـ/ 2002م(.
احلداد، عبداهلل بن علوي، النفائس العلوية يف املسائل الصوفية، )بريوت، دار احلاوي، - 59

1414هـ/ 1993م(.
يف - 60 املؤمنني  من  للراغبني  واملؤازرة  واملظاهرة  املعاونة  رسالة  علوي،  بن  عبداهلل  احلداد، 

سلوك سبيل اآلخرة، )بريوت، دار احلاوي، 1413هـ/ 1992م(.
احلاوي، - 61 دار  )بريوت،  املسائل،  بجواب  السائل  إحتاف  علوي،  بن  عبداهلل  احلداد، 

1413هـ/ 1992م(.
مطبعة - 62 )سنغافورا،  وخماليفها،  حرضموت  تاريخ  يف  الشامل  طاهر،  بن  علوي  احلداد، 

أمحد برس، 1359هـ/ 1939م(.
العطاس، - 63 حسن  بن  أمحد  مناقب  ذكر  يف  األملاس  عقود  طاهر،  بن  علوي  احلداد، 

)سنغافورة، مطبعة كرجاي، 1412هـ/ 1992م(.
احلداد، علوي بن طاهر، املدخل إىل تاريخ اإلسالم يف الرشق األقىص، حققه وعلق عليه - 64

حممد ضياء شهاب، )جدة، عامل املعرفة للطباعة والنرش، 1403هـ/ 1983م(.
احلداد، علوي بن حممد بن طاهر، هبجة اخلاطر وسور الفؤاد يف مجع مآثر السيد علوي - 65

بن حممد احلداد، )اليمن، تريم، دار الرتاث، 1432هـ/ 2011م(.
باحسن، عبداهلل بن حممد، نرش النفحات املسكية يف أخبار الشحر املحمية، حتقيق حممد - 66

يسلم عبدالنور، )اليمن، تريم للدراسات والنرش، 1431هـ/ 2010م(.
أو: اإلعالم - 67 احلسني، عبداحلي بن فخر الدين، نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر، 

بمن يف تاريخ اهلند من األعالم، )بريوت، دار ابن حزم، 1420هـ/ 1999م(.
أو: - 68 واملعارف،  العلوم  أنواع  يف  العوارف  معارف  الدين،  فخر  بن  عبداحلي  احلسني، 

الثقافة اإلسالمية يف اهلند، )دمشق، املجمع العلمي العريب، 1377هـ/ 1958م(.
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نزهة الفكر فيام مىض من احلوادث والعرب يف تراجم رجال - 69 احلرضاوي، أمحد بن حممد، 

القرن الثالث والرابع عرش، حتقيق حممد املرصي، )دمشق، وزارة الثقافة، إحياء الرتاث العريب، 
1416هـ/ 1996م(.

باحطاب، صالح بن سامل، اإلرشاد والعون إىل شجرة الكون، )اهلند، حيدرآباد، صديق - 70
كلشن، حتت إرشاف حرست أكاديمي، 1418هـ/1998م(.

اإلسالمية، - 71 احلكمة  إىل  الربانية  واملنحة  اإليامنية  النفحة  سامل،  بن  صالح  باحطاب، 
)حيدرأباد، صديق كلشن، هبادربور، إرشاف حرست أكاديمي، 1419هـ/1999م(.

منحة اإلله يف االتصال ببعض أولياه، بعناية حممد - 72 ابن الشيخ أيب بكر، سامل بن حفيظ، 
أبوبكر باذيب، )تريم، دار املقاصد، 1428هـ/ 2007م(.

بامحدان، حممد سامل، عهد السلطان صالح بن غالب القعيطي 1936-1956م، )املكال، - 73
مطابع وحدين لألوفست، 1429هـ/ 2008م(.

احلادي - 74 لقرن  أخبارا  يف  السفر  ونتائج  االرحتال  فوائد  اهلل،  فتح  بن  مصطفى  احلموي، 
عرش، حتقيق عبداهلل الكندري، )دمشق، دار النوادر، 1432هـ/ 2011م(.

1413هـ/ - 75 ط2،  صادر،  دار  )بريوت،  البلدان،  معجم  عبداهلل،  بن  ياقوت  احلموي، 
1993م(.

حوراين، جورج فاضلو، العرب واملالحة يف املحيط اهلندي يف العصور القديمة وأوائل - 76
العصور الوسطى، )باإلنجليزية(، ترمجه السيد يعقوب بكر، )القاهرة، مكتبة اإلنجلو املرصية، 

د.ت(.
خان، أمحد، معجم املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية الباكستانية منذ دخول املطبعة - 77

1421هـ/  الثالثة،  السلسلة  الوطنية،  فهد  امللك  مكتبة  )الرياض،  1980م،  عام  حتى  إليها 
2000م(.
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احلديث، - 78 املرصي  املكتب  مطابع  )القاهرة،  الضوي،  البهاء  غرر  عيل،  بن  حممد  خرد، 

1405هـ/ 1985م(.
اخلرضاء، - 79 األندلس  دار  )جدة،  وأفغانستان،  السند  فتح  قادة  شيت،  حممود  خطاب، 

الطبعة األوىل، 1418هـ/ 1998م(. 
العلمية، - 80 املطبعة  )حلب،  داود«،  أيب  سنن  »رشح  السنن  معامل  حممد،  بن  محد  اخلطايب، 

الطبعة األوىل، 1352هـ/ 1933م(.
1284هـ/ - 81 )القاهرة،  واخلرب،  املبتدأ  وديوان  العرب  حممد،  بن  عبدالرمحن  خلدون،  ابن 

1867م(.
الغرب - 82 )دار  معروف،  بشار  حتقيق  بغداد،  تاريخ  اخلطيب،  عبداهلل  بن  أمحد  البغدادي، 

اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 2005م(.
ابن خلكان، أمحد بن حممد، وفيات األعيان، حتقيق إحسان عباس، )بريوت، دار صادر، - 83

د.ت(.
)القاهرة، - 84 1937-1967م،  الربيطاين  واالستعامر  حرضموت  عبيد،  أمحد  دغر،  بن 

مؤسسة قرطبة، ط1، 1421هـ/ 2000م(.
الدمشقي، حممد منري آغا، نموذج من األعامل اخلريية يف إدارة الطباعة املنريية، )الرياض، - 85

مكتبة اإلمام الشافعي، ط2، 1409هـ/ 1988م(.
دوزي، رينهارت )هولندي(، تكملة املعاجم العربية، ترمجة حممد سليم النعيمي، )بغداد، - 86

منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، 1398هـ/ 1978م(.
الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب، )بريوت، دار الكتاب العريب، 1424هـ/ - 87

2003م(.
الراوي، حممد سعيد، تاريخ األس العلمية يف بغداد، حققه وعلق عليه عامد عبدالسالم - 88
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رؤوف، )بغداد، وزارة الثقافة واإلعالم، دار الشئون الثقافية العامة، 1417هـ/ 1997م(.

رضا، السيد حممد رشيد، جملة املنار، )القاهرة، مطبعة جملة املنار. د.ت(.- 89
الرقيحي، أمحد عبدالرزاق، وعبداهلل احلبيش، وعيل اآلنيس، فهرست خمطوطات مكتبة - 90

اجلامع الكبري بصنعاء، )اليمن، وزارة األوقاف واإلرشاد، 1404هـ/ 1984م(.
العلمية، - 91 الكتب  دار  )بريوت:  العرب،  أمثال  من  املستقىص  اهلل،  جار  الزخمرشي، 

1408هـ، طبعة مصورة عن طبعة دائرة املعارف العثامنية، حيدرأباد، 1977م(.
نارص - 92 وحممد  يعقويب  نظام  حتقيق  الشيوخ،  معجم  احلسيني،  مرتىض  حممد  الزبيدي، 

العجمي، )بريوت، دار البشائر اإلسالمية، 1428هـ(.
مطبعة - 93 )الكويت،  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج  احلسيني،  مرتىض  الزبيدي، 

حكومة الكويت، 1407هـ/ 1987م(.
1412هـ/ - 94 ط12،  للماليني،  العلم  دار  )بريوت،  األعالم،  الدين،  خري  الزركيل، 

1992م(.
أبو زهرة، الشيخ حممد، تاريخ املذاهب اإلسالمية، )القاهرة، دار الفكر العريب، د. ت(.- 95
النبوية، - 96 بالسنة  اإلسالمية  األمة  عناية  أو:  واملحدثون،  احلديث  حممد،  حممد  زهو،  أبو 

)بريوت، دار الكتاب العريب، 1404هـ/ 1984م(.
السادايت، أمحد حممود، تاريخ املسلمني يف شبه القارة اهلندية وحضارهتم، )القاهرة، مكتبة - 97

اآلداب، 1970م(.
النوبان، - 98 عبداخلري  سعيد  تعريب  احلرضمي،  التاريخ  مصادر  حول  يب،  آر  سارجنت، 

)عدن، مطبعة جامعة عدن، 1406هـ/ 1986م(.
وزارة - 99 )بغداد،  اهلندية،  القارة  شبه  يف  العرب  علامء  إبراهيم،  الشيخ  يونس  السامرائي، 

األوقاف العراقية، 1406هـ/ 1986م(.
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الرابع عرش اهلجري، - 100 القرن  بغداد يف  تاريخ علامء  إبراهيم،  الشيخ  السامرائي، يونس 

)بغداد، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، 1402هـ/ 1982م(.
السبكي، عيل بن عبدالكايف، مجع اجلوامع، )بريوت، دار الفكر، 1402هـ/ 1982م(.- 101
سّحاب، فكتور، إيالف قريش رحلة الشتاء والصيف، )بريوت، املركز الثقايف العريب، - 102

الطبعة األوىل، 1992م(.
دار - 103 )بريوت،  التاسع،  القرن  ألهل  الالمع  الضوء  عبدالرمحن،  بن  حممد  السخاوي، 

املعرفة، طبعة مصورة عن طبعة مرص 1937م(.
صادر، - 104 دار  )بريوت،  واملعربة،  العربية  املطبوعات  معجم  إليان،  يوسف  رسكيس، 

مصورًا عن طبعته األوىل الصادرة يف القاهرة سنة 1346هـ/ 1927م(.
الرسي، عبدالرمحن بن حامد، نفحات النسيم احلاجري من كالم شيخ اإلسالم عبداهلل - 105

بن عمر الشاطري، )تريم، دار العلم والدعوة، 1427هـ/ 2006م(.
دار - 106 )بريوت،  عباس،  إحسان  حتقيق:  الكربى،  الطبقات  سعد،  بن  حممد  سعد،  ابن 

صادر، د.ت(.
سعيد، أمني حممد، ملوك املسلمني املعارصون ودوهلم، )القاهرة، مطبعة عيسى البايب - 107

احللبي، د.ت. طبعة مصورة(.
السقاف، أمحد بن عبدالرمحن، األمايل، تعليق طه حسن السقاف، )تريم، دار األصول، - 108

1430هـ/ 2009م(.
به - 109 القوت أو معجم بلدان حرضموت، اعتنى  إدام  السقاف، عبدالرمحن بن عبيداهلل، 

تارخييًا حممد أبوبكر باذيب، )جدة، دار املنهاج، 1425هـ/2004م(.
املعارف، - 110 مكتبة  )الطائف،  احلرضميني،  الشعراء  تاريخ  حممد،  بن  عبداهلل  السقاف، 

مصورا عن طبعة املؤلف(.
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دار - 111 )بريوت،  السابغات،  والدروع  الصاحلات  الباقيات  أمحد،  بن  علوي  السقاف، 

الكتاب اإلسالمي، د.ت. مصورة عن طبعة احللبي، مرص(.
عرش - 112 الرابع  القرن  يف  احلجاز  يف  الوراقون  واألدباء  العلامء  عبدالوهاب،  أبوسليامن، 

اهلجري، )الطائف، نادي الطائف األديب، 1423هـ/ 2002م(.
ابن سميط، أمحد بن أيب بكر، نبذة حمتوية عىل بعض مناقب الغوث، )بريوت، املطبعة - 113

األدبية، 1307هـ/ 1889م(.
األعيان - 114 من  طائفة  ذكر  يف  األحزان  وسلوة  الزمان  هبجة  زين،  بن  حممد  سميط،  ابن 

احللبي،  عيسى  مطبعة  )القاهرة،  احلداد،  عيسى  بن  عيل  بعناية  واألقران،  واألصحاب 
1400هـ/ 1980م(.

السري، تصحيح طه - 115 الروض األنف يف رشح غريب  بن عبداهلل،  السهييل، عبدالرمحن 
عبدالرؤوف سعد، )بريوت، دار املعرفة، 1398هـ/ 1978م(.

السيالين، حممد بن عبداهلل الرببيل، مظهر الكنز اجلوهرية يف املدائح واألذكار املرضية، - 116
)اهلند، مدراس، املطبعة املجيدية، 1370هـ/ 1950م(.

الشاطري، حممد بن أمحد، أدوار التاريخ احلرضمي، )صنعاء، اليمن، دار املهاجر للنرش - 117
والتوزيع، ط.3، 1415هـ/ 1995م(.

الشاطري، حممد بن أمحد، املعجم اللطيف ألسباب األلقاب والكنى يف النسب الرشيف - 118
1416هـ/  ط2،  والتوزيع،  للنرش  املعرفة  عامل  )جدة:  علوي،  بني  السادة  وبطون  لقبائل 

1996م(.
هبجت، - 119 مصطفى  وحتقيق  مجع  الشافعي،  اإلمام  ديوان  إدريس،  بن  حممد  الشافعي، 

)دمشق، دار القلم، ط2، 1424/ 2003م(.
1408هـ/ - 120 ط3،  اإلسالمي،  املكتب  )بريوت،  اإلسالمي،  العامل  حممود،  شاكر، 

1989م(.
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املكتب - 121 اهلندية، )بريوت،  القارة  املعارص،  التاريخ  التاريخ اإلسالمي،  شاكر، حممود، 

اإلسالمي، 1413هـ/ 1993م(.
ابن شبة، عمر بن شبة النمري، تاريخ املدينة املنورة، حتقيق فهيم شلتوت، )طبع عىل - 122

نفقة السيد حبيب حممود أمحد الفيض أبادي(.
حتقيق - 123 عرش،  احلادي  القرن  أخبار  يف  والدرر  اجلواهر  عقد  بكر،  أيب  بن  حممد  الشيل، 

إبراهيم املقحفي، )صنعاء، مكتبة اإلرشاد، 1425هـ/ 2004م(.
أمحد - 124 بن  حممد  بعناية  علوي،  بني  مناقب  يف  الروي  املرشع  بكر،  أيب  بن  حممد  الشيل، 

الشاطري وآخرين، )جدة، طبعة خاصة، بإرشاف املعتني، 1402هـ/ 1982م(.
النور السافر، بعناية إبراهيم املقحفي، - 125 الباهر بتكميل  السنا  الشيل، حممد بن أيب بكر، 

)صنعاء، مكتبة اإلرشاد، 1427هـ/ 2006م(.
)اهلند، - 126 الضغط،  مسألة  عن  اخلبط  رفع  عبدالرمحن،  بن  أبوبكر  الدين،  شهاب  ابن 

حيدرأباد، املطبع الرمحاين، 1320هـ(.
ديوان بن شهاب، مجعه وقدم له حممد بن - 127 أبوبكر بن عبدالرمحن،  الدين،  ابن شهاب 

عقيل العلوي،)إندونيسيا، بوقور، طبعة خاصة، 1344هـ/ 1925م(.
ابن شهاب الدين، أبوبكر بن عبدالرمحن، نوافح الورد اجلوري برشح عقيدة الباجوري، - 128

)حيدرآباد، مطبعة فخر نظامي، 1317هـ/ 1899م(.
النهضة اإلصالحية يف جنوب رشق - 129 رائد  بن شهاب  أبواملرتىض  أسد،  شهاب، حممد 

آسيا، )طهران، املجمع العاملي ألهل البيت، 1414هـ/ 1994م(.
فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية وعلم التفسري، - 130 الشوكاين، حممد بن عيل، 

)القاهرة، دار الوفاء، 1414هـ/ 1994م(.
الشيال، مجال الدين، تاريخ دولة أباطرة املغول اإلسالمية يف اهلند، )اإلسكندرية، منشأة - 131

املعارف، 1387هـ/ 1968م(.
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شيخو، األب لويس، تاريخ اآلداب العربية، )بريوت، دار املرشق، ط3، 1991م(.- 132
شيخو، األب لويس، جماين األدب يف حدائق العرب، )بريوت، مطبعة اآلباء اليسوعيني، - 133

1305م/ 1888م(.
الكتب، - 134 عامل  )بريوت،  النوري،  أبواملعاطي  حتقيق  املسند،  حنبل،  بن  أمحد  الشيباين، 

1419هـ/ 1999م(.
الصاحلي، حممد بن يوسف، سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد، حتقيق مصطفى - 135

1418هـ/  اإلسالمية،  للشئون  األعىل  املجلس  األوقاف،  وزراة  )مرص،  عبدالواحد، 
1998م(.

معهد - 136 )القاهرة،  املطبوع،  العريب  للرتاث  الشامل  املعجم  عيسى،  حممد  صاحلية، 
املخطوطات، 1412هـ/ 1992م(.

1414هـ/ - 137 للكتاب،  العاملية  الرشكة  )بريوت،  الفلسفي،  املعجم  كامل،  صليبا، 
1994م(.

ضيف، شوقي، الفن ومذاهبه يف النثر األديب، )القاهرة، دار املعارف، ط9، د.ت(.- 138
ضيف، شوقي، املقامة، )القاهرة، دار املعارف، د.ت(.- 139
الطرباين، سليامن بن أمحد، املعجم الكبري، حتقيق محدي عبداملجيد السلفي، )املوصل، - 140

مكتبة العلوم واحلكم، ط2، 1404هـ / 1984م(.
دار - 141 )القاهرة،  اهلل،  األوسط، حتقيق طارق عوض  املعجم  أمحد،  بن  الطرباين، سليامن 

احلرمني، 1415هـ/ 1995م(.
طاشكندي، عباس بن صالح، الطباعة العربية يف اهلند، دائرة املعارف العثامنية ودروها - 142

1421هـ/  للبحوث،  فيصل  امللك  مركز  )الرياض،  واإلسالمي،  العريب  الرتاث  إحياء  يف 
2000م(.
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سلسلة - 143 املنجد،  الدين  صالح  حتقيق  االثناعرش،  األئمة  أمحد،  بن  حممد  طولون،  ابن 

نوادر املخطوطات 1، )بريوت، دار صادر، باالشرتاك مع دار بريوت، 1377هـ/1958م(.
األسانيد - 144 الآللئ يف  املسمى عقود  ابن عابدين  ثبت  بن عمر،  أمني  ابن عابدين، حممد 

الغوايل، حتقيق حممد بن إبراهيم احلسني، )بريوت، دار البشائر اإلسالمية، 1431هـ(.
ابن أيب عاصم، السنة، )بريوت، املكتب اإلسالمي، 1400هـ(.- 145
عبدالرحيم، ف، )فانيا مبادي(، الدخيل يف اللغة العربية احلديثة، )طبعة خاصة، مطبعة - 146

أوفست حلب. د.ت(.
عبدالعليم، أنور، املالحة وعلوم البحار عند العرب، سلسلة عامل املعرفة، الكتاب رقم - 147

13، )الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 1979م(.
)أبوظبي، - 148 احلبيش،  حممد  عبداهلل  حتقيق  النظرية،  املقامات  حمسن،  بن  أبوبكر  باعبود، 

املجمع الثقايف، 1420هـ/ 1999م(.
ابن عساكر، أبوالقاسم، تبيني كذب املفرتي فيام نسبه إىل اإلمام أيب احلسن األشعري، - 149

1411هـ/  ط4،  العريب،  الكتاب  دار  يف  مصورة  )بريوت،  الكوثري،  زاهد  حممد  حتقيق 
1991م(.

العسقالين، أمحد بن عيل بن حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة، حتقيق عيل حممد البجاوي - 150
)بريوت، دار اجليل، 1412هـ/ 1992م(.

العمري، - 151 ضياء  أكرم  حتقيق  خياط،  بن  خليفة  تاريخ  خياط،  بن  خليفة  العصفري، 
)الرياض، دار طيبة، ط2، 1405هـ/1985م(.

العطاس، عيل بن حسني، تاج األعراس عىل مناقب القطب صالح بن عبداهلل العطاس، - 152
)إندونيسيا، قُدس، مطبعة منارة قُدس، د.ت(.

حممود - 153 حتقيق  ذهب،  من  أخبار  يف  الذهب  شذرات  احلنبيل،  عبداحلي  العامد،  ابن 
األرنؤوط، )دمشق، دار ابن كثري، 1406هـ/ 1986م(.
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العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، النور السافر من أخبار القرن العارش، حتقيق عبدالقادر - 154

األرنؤوط وآخرون، )بريوت، دار صادر، 1421هـ/ 2001م(.
تريم - 155 )اليمن،  إندونيسيا،  إىل  احلرضمية  اليمنية  اهلجرات  أمحد،  حممد  حييى  غالب، 

للدراسات والنرش، 1428هـ/ 2008م(.
جربائيل - 156 حتقيق  العارشة،  املائة  بأعيان  السائرة  الكواكب  الدين،  نجم  حممد  الغزي، 

جبور، )بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، مصورة عن طبعة املطبعة األمريكانية، 1954م(.
الغوري، سيد عبداملاجد، مصادر احلديث ومراجعه، )دمشق، دار ابن كثري، 1431هـ/ - 157

2010م(.
الكريم، - 158 القرآن  خدمة  يف  احلديث  أهل  جهود  عبداجلبار،  بن  عبدالرمحن  الفريوائي، 

)اهلند، بنارس، إدارة البحوث اإلسالمية باجلامعة السلفية، ط2، 1413هـ/ 1992م(.
بافضل، حممد بن عوض، صلة األهل يف مناقب بني فضل، )طبعة خاصة عىل نفقة عيل - 159

ابن املؤلف، 1420هـ/ 2000م(.
بافقيه، عمر بن أمحد، صلة األخيار بالرجال األئمة الكبار، )سنغافورة، مطبعة كرجاي، - 160

1412هـ/ 1992م(.
للماليني، - 161 العلم  دار  )بريوت،  احلديث،  العرص  يف  العريب  األدب  معامل  عمر،  فروخ، 

1986م(.
فنديك، إدوارد، اكتفاء القنوع بام هو مطبوع، )القاهرة، 1313هـ/ 1896م(.- 162
احللبي، - 163 البايب  مطبعة  )القاهرة،  املحيط،  القاموس  إبراهيم،  جمدالدين  الفريوزآبادي، 

1371هـ/ 1950م(.
القاسمي، حممد رشف عامل بن مسعود عامل، مسامهة علامء دهلي يف اللغة العربية وآداهبا - 164

حتى عام 1857م، )دهلي، رضوان أند برادرس، 1427هـ/ 2006م(.
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دار - 165 )بريوت،  الراجكويت،  امليمني  عبدالعزيز  وحتقيق  مجع  األمايل،  أبوعيل،  القايل، 

الكتب العلمية، مصورة عن الطبعة األصلية، 1978م/ 1398م(.
القعيطي، السلطان غالب، تأمالت عن تاريخ حرضموت قبل اإلسالم ويف فجره مع - 166

آسيا،  ورشق  جنوب  بشعوب  األزمنة  عرب  احلضارمة  عالقات  ونتائج  هجرة  عن  عام  مسح 
)جدة، طبعة خاصة، 1417هـ/ 1997م(.

القنوجي، صديق حسن خان، احلطة يف ذكر الكتب الستة، حتقيق عيل حسن احللبي، - 167
)بريوت، دار املعرفة، 1404هـ/ 1984م(.

1423هـ/ - 168 حزم،  ابن  دار  )بريوت،  العلوم،  أبجد  خان،  حسن  صديق  القنوجي، 
2002م(.

الكاف، سقاف عيل، حرضموت عرب أربعة قرنًا، )بريوت، مكتبة أسامة، 1410هـ/ - 169
1990م(.

املعاجم - 170 ومعجم  واألثبات  الفهارس  فهرس  عبدالكبري،  بن  عبداحلي  الكتاين، 
ط.2،  اإلسالمي،  الغرب  دار  )بريوت،  عباس،  إحسان  حتقيق  واملسلسالت،  واملشيخات 

1402هـ/ 1982م(.
والبالد - 171 واحلجاز  ومرص  اإلسكندرية  إىل  السامية  الرحلة  جعفر،  بن  حممد  الكتاين، 

الشامية، حتقيق حممد بن عزوز، ومحزة الكتاين، )بريوت، دار ابن حزم، 1429هـ/ 2009م(.
الكتاين، حممد بن جعفر، الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املصنفة، حتقيق حممد - 172

املنترص حممد الزمزمي الكتاين، )بريوت، دار البشائر اإلسالمية، ط4، 1406هـ/1986م(.
وحممد - 173 الالدقي،  عبدالرمحن  به  اعتنى  والنهاية،  البداية  عمر،  بن  إسامعيل  كثري،  ابن 

غازي بيضون، )بريوت، دار املعرفة، ط8، 1424هـ/ 2003م(.
ابن كثري، أبو الفداء إسامعيل بن عمر، البداية والنهاية، حتقيق عيل شريي، )بريوت، دار - 174

إحياء الرتاث العريب، 1408 هـ/ 1988م(.
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معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية، )بريوت، مؤسسة - 175 كحالة، عمر رضا، 

الرسالة، 1414هـ/ 1994م(.
الكشمريي، حممد أنور شاه، فيض الباري رشح صحيح البخاري، )بريوت، دار إحياء - 176

الكتب العربية، 1425هـ/ 2005م(.
الكيالين، مناظر أحسن، تدوين احلديث، ترمجه عن األردية عبدالرزاق إسكندر، حتقيق - 177

بشار عواد معروف، )بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 2004م(.
لبيه، حميي الدين عبدالقادر بن حممد، هدية سنديب يف مدحة الشيخ عبداهلل باذيب، - 178

)اهلند، مدراس، املطبعة املجيدية، 1374هـ/ 1954م(.
الكتب - 179 إحياء  دار  )مرص،  زعيرت،  عادل  ترمجة  اهلند،  حضارات  غوستاف،  لوبون، 

العربية، 1366هـ/ 1948م(.
لوبون، غوستاف، حضارة العرب، ترمجة عادل زعيرت، )مرص، مطبعة عيسى احللبي، - 180

1363هـ/ 1945م(.
عبدالباقي، - 181 فؤاد  حممد  حتقيق  ماجه،  ابن  سنن  القزويني،  يزيد  بن  حممد  ماجه،  ابن 

)بريوت، دار الفكر، د.ت. مصورا عن الطبعة املرصية(.
الصحابة - 182 فيها من  اهلند ومن ورد  فتوح  الثمني يف  العقد  القايض أطهر،  املباركفوري، 

والتابعني، )القاهرة، دار األنصار، 1399هـ/ 1979م(.
األنصار، - 183 دار  )القاهرة،  العباسيني،  عهد  يف  اهلند  أطهر،  القايض  املباركفوري، 

1399هـ/ 1979م(.
جماهد، زكي حممد، األعالم الرشقية يف املائة الرابعة عرش اهلجرية، )بريوت، دار الغرب - 184

اإلسالمي، ط2، 1414هـ/ 1994م(.
جمموعة مؤلفني، خمطوطات املسجد النبوي الرشيف، )نسخة رقمية غري مطبوعة(.- 185
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جمموعة مؤلفني، موسوعة مكة املكرمة واملدينة املنورة، )لندن، مؤسسة الفرقان للرتاث - 186

اإلسالمي، 142هـ/ 2000م(.
)نسخة - 187 حرضموت،  تريم  األحقاف،  مكتبة  خمطوطات  فهارس  مؤلفني،  جمموعة 

مكتوبة عىل اآللة الكاتبة(
املحبي، حممد أمني، خالصة األثر يف تاريخ القرن الثاين عرش، )بريوت، طبعة مصورة - 188

عن الطبعة املرصية األوىل، الصادرة عن مطبعة بوالق األمريية، 1284هـ/ 1867م(.
علامء العربية ومسامهاهتم يف األدب العريب يف العهد - 189 حميي الدين، بروفيسور سلطان، 

إىل   1848 1367هـ/  إىل   1264 سنة  من  اهلند،  بحيدرآباد،  النظام  مملكة  اآلصفجاهي، 
1426هـ/  النظامية،  اجلامعة  بريس،  برنتك  األفغاين  أوالوفاء  مطبعة  )حيدرآباد،  1948م، 

2005م(.
خملوف، حممد بن حممد، شجرة النور الزكية يف طبقات علامء املالكية، )القاهرة، املطبعة - 190

السلفية ومكتبتها، 1349هـ/ 1930م(.
مطبعة - 191 اهلند،  )مدراس،  األعالم،  العلامء  تذكرة  يف  املرام  حديقة  واصف،  املدرايس، 

مظهر العجائب، 1279هـ/ 1862م(.
املدرايس، عبداهلادي، هادي املسرتشدين، )حيدرآباد، مطبعة محاية الدكن، 1355هـ/ - 192

1936م(. 
عبداحلميد - 193 سمري  ترمجة  العربية،  اجلزيرة  إىل  اهلندية  الرحلة  الدين،  رفيع  املرادآبادي، 

إبراهيم، )القاهرة، املرشوع القومي للرتمجة، 1424هـ/ 2004م(.
مرداد، عبداهلل أبواخلري، املخترص من نرش النور والزهر، اختصار حممد سعيد العامودي - 194

وأمحد عيل، )جدة، عامل املعرفة للنرش والتوزيع، ط2، 1406هـ/ 1986م(.
مريكار، املولوي شيخ عبدالرمحن عامل صاحب لبي، الكوكب الدري يف مناقب القطب - 195

شيخ اجلفري، )اهلند، طبعة حجرية، د.ت(.
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املشهور، - 196 السيد علوي بن عبدالرمحن  النور يف سرية  لوامع  أبوبكر بن عيل،  املشهور، 

)صنعاء، دار املهاجر، 1412هـ/ 1992م(.
املشهور، عبدالرمحن بن حممد، شمس الظهرية الضاحية املنرية يف نسب أهل البيت من - 197

بني علوي فروع فاطمة الزهراء وأمري املؤمنني عيل، مع تعليقات حممد ضياء شهاب، )جدة، 
عامل املعرفة للنرش والتوزيع، 1404هـ/ 1984م(.

بامطرف، حممد عبدالقادر، جامع شمل أعالم املهاجرين املنتسبني إىل اليمن وقبائلهم، - 198
)صنعاء، اهليئة العامة للكتاب، 1418هـ/ 1998م(.

سعيد - 199 حممد  حتقيق  الربتغاليني،  أحوال  يف  املجاهدين  حتفة  الدين،  زين  أمحد  املعربي، 
الطرحيي، )بريوت، مؤسسة الوفاء، 1405هـ/ 1985م(.

1415هـ/ - 200 اإلسالمي،  الغرب  دار  )بريوت،  الرشقية،  األعالم  حممد،  زكي  جماهد، 
1995م(.

املليباري، عبدالنصري أمحد، تراجم علامء الشافعية يف الديار اهلندية، )األردن، دار الفتح - 201
للدراسات والنرش، الطبعة األوىل، 1431هـ/ 2010م(.

رضوان - 202 حممد  حتقيق  التعاريف،  مهامت  عىل  التوقيف  عبدالرؤوف،  حممد  املناوي، 
الداية، )دمشق، دار الفكر، 1410هـ/ 1990م(.

املناوي، حممد عبدالرؤوف، الفتح الساموي بتخريج أحاديث تفسري القايض البيضاوي، - 203
حتقيق أمحد جمتبى بن نذير عامل، )الرياض، دار العاصمة، 1409هـ/ 1989م(.

عليگرة - 204 بجامعة  العربية  املخطوطات  فهرس  اإلسالمي،  للرتاث  الفرقان  مؤسسة 
اإلسالمية اهلند، )لندن، 1423هـ/2002م(.

حيدرة، - 205 مما  بمكتبة  العربية  املخطوطات  فهرس  اإلسالمي،  للرتاث  الفرقان  مؤسسة 
رقم 35، )لندن، 1421هـ/ 2001م(.
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)إسطنبول، - 206 النبوية واآلثار األمحدية،  األنوار  باشا،  بن فضل  أمحد بك  الدويلة،  موىل 

املطبعة اخلريية، 1329هـ/ 1911م(.
الناخبي، عبداهلل بن أمحد، حرضموت فصول يف الدول واألعالم والقبائل واألنساب، - 207

)دار األندلس اخلرضاء، جدة، الطبعة الثانية، 1419هـ/ 1999م(.
الناخبي، عبداهلل بن أمحد، ديوان شاعر الدولة، اعتنى به حممد باذيب، )طبعة خاصة، - 208

1422هـ/ 2001م(.
العلم، - 209 دار  رشكة  مطابع  )جدة،  التاريخ،  أدوار  يف  يافع  أمحد،  بن  عبداهلل  الناخبي، 

1410هـ/ 1990م(.
ابن نارص الدين، حممد بن عبداهلل القييس، جملس يف ختم كتاب الشفا بتعريف حقوق - 210

املصطفى، حتقيق عبداللطيف اجليالين، )بريوت، دار البشائر اإلسالمية، 1425هـ/ 2005م(.
النبهاين، يوسف بن إسامعيل، جامع كرامات األولياء، )بريوت: دار الفكر، 1414/ - 211

1993م(.
الندوي، أبواحلسن عيل احلسني، رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم، )دمشق، دار ابن - 212

كثري، 1420هـ/ 1999م(.
الندوي، أبواحلسن عيل احلسني، املسلمون يف اهلند، )دمشق، دار ابن كثري، 1420هـ/ - 213

1999م(.
للنرش،، - 214 العربية  الدار  )القاهرة:  اهلند،  يف  اإلسالم  انتشار  عامل،  مسعود  الندوي، 

1370هـ/ 1950م(.
الثقايف، - 215 املجمع  )أبوظبي،  اهلندية،  القارة  الطباعة يف شبه  تاريخ  الندوي، خمتار أمحد، 

بالتعاون مع مركز مجعة املاجد، 1996م(.
نجم، حممد يوسف، فن املقالة، )بريوت، دار الثقافة، ط4، 1387هـ/ 1966م(.- 216
أبوغدة، - 217 عبدالفتاح  رقمها  الكربى،  السنن  من  املجتبى  شعيب،  بن  أمحد  النسائي، 
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)حلب، مكتب املطبوعات اإلسالمية، ط2، 1406هـ/ 1986م(.

وسريهم - 218 الدمشقيني  الكزبري  آلل  احلديثية  األثبات  جمموع  موفق،  عمر  النشوقايت، 
وإجازاهتم، )بريوت، دار البشائر اإلسالمية، ودار النوادر، 1428هـ/ 2007م(.

نظامي، الشيخ حسن، رحلة خواجة حسن نظامي الدهلوي يف مرص وفلسطني والشام - 219
واحلجاز 1911م، حتقيق وترمجة سمري عبداحلميد إبراهيم، )القاهرة، املرشوع القومي للرتمجة، 

2002م(.
الكتب - 220 دار  )بريوت،  املدارس،  تاريخ  يف  الدارس  حممد،  بن  عبدالقادر  النعيمي، 

العلمية، 1410/ 1990م(.
1378هـ/ - 221 اجلديد،  العهد  دار  )القاهرة،  اهلند،  يف  اإلسالم  تاريخ  عبداملنعم،  النمر، 

1959م(.
صححه - 222 األصحاب،  معرفة  يف  االستيعاب  عبدالرب،  ابن  عبداهلل  بن  يوسف  النمري، 

وخرج أحاديثه عادل مرشد، )األردن، دار األعالم، 1423هـ/ 2003م(.
العلمية، - 223 الكتب  دار  )بريوت،  واللغات،  األسامء  هتذيب  رشف،  بن  حييى  النووي، 

مصورة عن الطبعة املنريية، القاهرة(.
بن احلجاج، - 224 املنهاج رشح صحيح مسلم  أو:  رشح مسلم،  النووي، حييى بن رشف، 

)بريوت، النارش : دار إحياء الرتاث العريب، ط2، 1392هـ/ 1972م(.
النيسابوري، حممد بن عبداهلل احلاكم، املستدرك عىل الصحيحني، )بريوت، دار الكتب - 225

العلمية، 1411هـ/ 1990م(.
النيسابوري، مسلم بن احلجاج القشريي، صحيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي، - 226

)بريوت، دار إحياء الكتب العربية، د.ت(.
)مكتبة - 227 األكوع  عيل  حممد  حتقيق  العرب،  جزيرة  صفة  أمحد،  بن  احلسن  اهلمداين، 

اإلرشاد، صنعاء، 1990م/ 1410هـ(.
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السلفية، - 228 املطبعة  )القاهرة،  احلرضمي،  التاريخ  من  صفحات  عوض،  سعيد  باوزير، 

1377هـ/ 1957م(.
الطباعة - 229 دار  )القاهرة،  احلرضمي،  التاريخ  يف  والثقافة  الفكر  عوض،  سعيد  باوزير، 

احلديثة، 1381هـ/ 1961م(.
الشواظ املتلظي يف الذب عن عقيدة اإلمام احلفظي، )اهلند، - 230 اليافعي، صالح بن عيل، 

حيدرآباد، مطبع إعجاز حممدي، 1315هـ/ 1897م(.
بن حييى، حممد بن عقيل، النصائح الكافية ملن يتوىل معاوية، )اهلند، بومباي، 1327هـ/ - 231

1908م(.
 ]3[ بحوث غري منشورة:

)رسالة - 1 القرآنية،  الدراسات  يف  حرضموت  علامء  جهود  عبداهلل،  عمر  أمني  باطاهر، 
ماجستري من كلية الرتبية، جامعة حرضموت، يناير 2008م(.

بني - 2 والعلمية  الدينية  العالقات  باكستان،  يف  اإلسالم  تاريخ  مبرش،  عبداهلل  الطرازي، 
العرب وأهل السند وامللتان، جامعة امللك عبدالعزيز بجدة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

1399هـ/ 1979م.
إربد، - 3 األردنية،  اجلامعة  واهلند،  احلجاز  بني  الصالت  تاريخ  هاشم،  عيل  رائد  طناش، 

2004م.
سنتي - 4 بني  فيام  اهلندية،  الُگَجراتية  بالدولة  مة  املكرَّ مكة  عالقة  أمحد،  ملياء  شافعي، 

جامعة  )القاهرة،  فهد،  البن  املنى  نيل  كتاب  خالل  من  923-946هـ/1517-1529م 
األزهر، د.ت(.

النظاري، مجال حزام حممد، اهلجرات احلرضمية احلديثة إىل اهلند وتأثرياهتا منذ بداية القرن - 5
التاسع عرش حتى منتصف القرن العرشين، )رسالة دكتوراة مقدمة يف جامعة بغداد، 2003م(.
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]4[ املجالت والدوريات واملوسوعات:

اخلالدي، عمرو، عرب حرضموت يف حيدرآباد، ترمجة مجال حممود حامد، )جملة دراسات - 1
اخلليج واجلزيرة العربية، العدد 45، ربيع الثاين 1406هـ/ يناير 1986م(.

أبوبكر بن عبدالرمحن - 2 العالمة  الفيزيائي  األديب  زيد، حممد عيل، و: وضاح عبدالباري، 
بن شهاب الدين، جملة حوليات العفيف، جملة أدبية ثقافية سنوية، تصدر عن مؤسسة العفيف 

الثقافية، العدد السابع، صنعاء، 2007م.
صاحلية، حممد عيسى، ثالث وثائق عثامنية مليبارية، جملة العصور، نصف سنوية، لندن، - 3

دار املريخ للنرش، املجاد التاسع، اجلزء الثاين، حمرم 1415هـ/ يوليو 1994م.
صادر - 4  ،2522 العدد  )البحرين،  الشهاب،  عيل  حممد  وفاة  البحرينية،  الوسط  صحيفة 

بتاريخ األحد 10 شعبان 1430هـ/ 2 أغسطس 2009م(.
جملة - 5 يف  منشور  مقال  احلرضمي،  املدحيج  عبداهلل  احلبيب  الشيخ  سلطان،  الدين،  حميي 

التنوير، جملة أدبية ثقافية، تصدر سنويًا عن القسم العريب يف كلية اآلداب والعلوم االجتامعية 
باجلامعة العثامنية، حيدرآباد، العدد الصادر سنة 2000م.

القديمة بحيدرآباد، مقال منشور يف جملة - 6 العلم  مراكز  النظامي، دكتور حممد عبداملجيد، 
التنوير، جملة أدبية ثقافية سنوية، تصدر عن القسم العريب بكلية اآلداب والعلوم االجتامعية، 

اجلامعة العثامنية، حيدرآباد، عدد سنة 1999م.

]5[ مراجع باللغة األردية والفارسية:
البلـگرامي، غالم عيل آزاد، مآثر الكرام، حتقيق مولوي عبداحلق، بالفارسية، )آگرا، مطبع - 1

مفيد عام، 1331هـ/ 1910م(.
هبتكيل، فيصل أمحد ندوي، حتريك آزادي ميـں علامء كاكردار، )لكهنؤ، جملس حتقيقات - 2

ونرشيات اسالم، ط3، 1432هـ/ 2011م(.
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اجللهمي، مولوي فقري حممد الالهوري، حدائق احلنفية، )اهلند، لكهنو، مطبعة نولكشور، - 3

1324هـ/ 1906م(.
)باللغة - 4 األولياء،  سفينة  دهيل،  سلطنة  عهد  ويل  املغويل  داراشكوه  األمري  داراشكوه، 

الفارسية(، )اهلند، آكره، مطبع مدرسة، 1269هـ/ 1853م(.
بازار - 5 أردو،  بكدبو  سنرتل  )دهيل،  الصناديد،  آثار  هبادر،  خان  أمحد  سيد  رس  الدهلوي، 

جامع، 1385هـ/ 1965م(.
أردو - 6 براين فروغ  بئي، قومي كونسل  كليات حممد قيل قطب شاه، )دهيل،  سيدة جعفر، 

زبان، 1418هـ/ 1998م(.
شيخوميان، هبادر بن شيخ أمحد السوريت، حقيقة السورت، أو: گلدستة صلحاء سورت، - 7

)باللغة الفارسية(، )اهلند، بومبي، مطبع مزين مقبول جهاد شد، 1317هـ/ 1900م(.
دائرة - 8 )حيدرآباد،  عيدروسية،  سلسلة  أولياۓ  تذكرة  واصل،  عبدالقيوم  حممد  يقي،  صدِّ

برس، 1424هـ/ 2004م(.
مكتبة - 9 )دهيل،  تفسرييـں،  عربـی  كـی  ان  اور  مفرسين  هندوستاين  سامل،  حممد  قدوائي، 

1430هـ/  ط2،  نئي،  زبان،  أردو  فروغ  برائي  كونسل  قومي  مع  باالشرتاك  دهيل،  جامعة 
2011م(.

قرييش، زبري أمحد، مشايخ أمحدآباد، )اهلند، ُگَجرات، أمحدآباد، 1400هـ/ 1980م(.- 10
منصوري، حممد سلامن، حتريك آزادي هند ميـں مسلم علامء أور عوام كا كراد، )ديوبند، - 11

كتبخانة نعيمية، 1424هـ/ 2004م(.
رمحان عيل، املولوي رمحان عيل، تذكرة علامۓ هند، رتبه وعلق عليه وترمجه من الفارسية - 12

إىل األردية حممد أيوب قادري، )باكستان، كراتيش، شائع كرده، ُهْستاِركل سوسائتي، مشهور 
آفست برس، 1380هـ/ 1961م(.
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ميـں(، - 13 عـہـد  گجرات كـی متدنـی تاريخ )مسلامنون كى  أبوظفر،  ندوي، موالنا سيد 

)اهلند، أعظم گڈھ، دار املصنفني، شبيل نعامين أكيڈمي، 1425هـ/ 2005م(.

* * *





الفهارس العامة
1- فهرس األحاديث النبوية واآلثار.

2- فهرس األعالم)1).
3ـ فهرس الكتب.

4- فهرس الطوائف واجلامعات والقبائل واألرس.
5- فهرس املواضع والبلدان.

6- فهرس دور العلم والعبادة. 
7- فهرس املكتبات اخلاصة.

8- فهرس املطابع ودور النرش.
9- فهرس املحتويات.

 
األرقام التي بني القوسني تشري إىل رقم الصفحة التي فيها ترمجة العَلم.  (1(
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فهرس األحاديث النبوية واآلثار

رقم الصفحةطرف احلديث
)22ذروة سنام اإلسالم اجلهاد  

)22بلغوا عني ولو آية  
25ال تقبل صالة من أحدث  

24هل رأيت كثيبا أمحر
25كان الرجل فيمن قبلكم

25ستخرج نار من حرضموت
1)عصابتان من أمتي
1)وعدنا رسول اهلل 

)24رجعنا من اجلهاد األصغر
)24العلامء ورثة األنبياء

278مروا أبابكر 
279ويأبى اهلل ورسوله واملسلمون

279خذاها خالدة 
279األئمة من قريش

280خري هذه األمة
)0)الرامحون يرمحهم الرمحن
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رقم الصفحةطرف احلديث

24)نصف العلم
29)اإلحسان أن تعبد اهلل

0))رب تال للقرآن
)))فجيء باملسجد األقىص

)))زويت يل األرض
6))الغيبة أشد من الزنا

71)من حام حول احلمى
71)كل ميرس ملا خلق له

480من مل هيتم بأمر املسلمني

* * *
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ابن
ابن أيب عقامة 285

ابن األثري 336
ابن اجلزري 293، 305

ابن الديبع = عبدالرمحن بن الديبع
ابن العامد احلنبيل 389

ابن الكلبي 24
ابن املفتي 303

ابن اهليثم = احلسن بن احلسن
ابن بطوطة 211

ابن بلبان = حممد بن أمحد
ابن تيمية 273، 293

ابن حجر العسقالين 297، 300، 309
 ،352  ،351  ،330  ،326 خلدون  ابن 

 ،409
ابن دعسني = عبدامللك

ابن رجب 293
ابن رشد 438

ابن سمري 172
ابن سميط 188

ابن سينا = احلسني بن عبداهلل
ابن عبدالرب 280

ابن عبداهلادي 293
ابن عبسني 74

ابن عبيداهلل السقاف 159، 327، 359
ابن عدي 304

ابن عساكر 283، 285
ابن عمر 25

ابن كثري 32، 34
ابن كثري املكي )املقرئ( 210

ابن مالك 354
ابن مقلة 383

ابن ملكا = هبة اهلل بن عيل
ابن منده 304

ابن نباتة = عبدالرحيم بن حممد
ابن هبل = عيل بن أمحد

فهرس األعالم
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أبو
أبو إسحاق الشريازي 59، 285

أبو الربكات الرببري 38
أبو احلسن األشعري 283، 284، 285

أبو احلسن البكري 102
أبو احلسن الدارقطني 304

أبو احلسن الشاذيل 347
أبو احلسن الفاريس 434

 ،295  ،245  ،13  ،11 الندوي  احلسن  أبو 
481 ،303

أبو اخلري العطار 168، 313
أبو العالء املعري 376

أبو القاسم القشريي 283، 285
أبو القاسم بن سليامن املقري 277

أبو القاسم بن مطري 59
أبو الوفاء األفغاين 183

أبو حامد الغزايل 111، 460
أبو حنيفة 280، 319، 373

أبو ذر 280
أبو سعيد اخلدري 280

أبو طالب بن عبداهلل امليمني 202
أبو طاهر السجاوندي 447

أبو ظفر هبادر شاه بن أكرب شاه 57

أبو عبداهلل البشاري 37
أبو مدين = شعيب

أبو منصور املاتريدي 284
أبو نرص الفارايب 397 

أبو نعيم األصفهاين 210
أبو هريرة 25، 31، 210
أ-ي

إبراهيم الباجوري 165، 215، 287، 
 ،137  ،136 باعكظة  أمحد  بن  إبراهيم 

322 ،)138(
إبراهيم بن حسن الكوراين 197

إبراهيم بن سامل احلداد )134(، 297
إبراهيم بن شمس الدين الفايس 217

إبراهيم عادل شاه 59، 142، 228، 414
إبراهيم عبدالغفار )مصحح( 204

األبشيهي 378
أبوبكر الشيل 122

الصديق 276، 278، 279، 280،  أبوبكر 
،282

أبوبكر بن أيب القاسم األهدل 59
أبوبكر بن حسني بلفقيه )144(، 145، 226

أبوبكر بن سامل )الشيخ( 168، 422
أبوبـكر بـن عبـدالرمحن بـن شهـاب الـدين 
)األخر( )166-159(، 167، 171، 175، 
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 ،287  ،282  ،280  ،230  ،206  ،201
 ،359  ،348  ،327  ،324  ،322  ،314
 ،399   ،398  ،395  ،385  ،377  ،375
 ،421  ،417  ،414  ،410  ،403  ،402

 ،472 ،457 ،456 ،452 ،451 ،432
الدين  شهاب  بن  عبدالرمحن  بن  أبوبكر 

)األول( 122، 145، 148، 152، 153
أبوبكر بن عبداهلل السقاف الفاخر 198

أبوبكر بن عبداهلل العيدروس )العدين( 66، 
 ،361 ،333 ،275 ،274 ،129 ،94 ،74

 ،461
أبوبكر بن عبداهلل باذيب 51

أبوبكر بن عقيل السقاف 342
أبوبكر بن عيل بن حجة 358

أبوبكر بن عمر باجابر 131
أبوبكر بن عيدروس العيدروس 168

-129( باعبود 67، 68،  حمسن  بن  أبوبكر 
 ،377  ،376  ،371  ،370  ،368  ،)135

 ،450 ،421 ،417 ،413 ،380
أبوبكر بن حممد الرسي 88

أبوبكر بن حممد خوقري 463
أبوبكر مسليار 486

أثري الدين األهبري 398
اهليتمي 102، 318، 433،  ابن حجر  أمحد 

 ،440
أمحد احلشيربي 148

أمحد السادايت 480
أمحد الرسهندي 274، 342،

أمحد الشطاري )املعتمد( 181
أمحد الصايف النجفي 360

أمحد الطريني 120
أمحد الطنبداوي 275

أمحد الغازي التونيس 90
أمحد القشايش 272

أمحد اهلل الندوي 435، 438، 439، 
أمحد أمني 327

أمحد باشعبان 321، 335، 
أمحد باعكظة )135(

أمحد بافالح 384، 429
أمحد باهارون 58

أمحد بن إبراهيم عالن 145، 148، 151
أمحد بن أيب بكر الشيل 151

أمحد بن أيب بكر املشهور )220(
أمحد بن أيب بكر بن سميط 200، 201

أمحد بن أيب طالب احلجار 310
أمحد بن إدريس 370

أمحد بن احلسني العيدروس )136(
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أمحد بن حسن العطاس 41، 52، 93، 107، 

أمحد بن حسني اهلمداين 366
أمحد بن حسني بلفقيه 144، 145

أمحد بن حنبل 31، 319
أمحد بن راشد 425

أمحد بن زين احلبيش 126
أمحد بن سعيد بن نبهان 117

أمحد بن شيخ العيدروس 102
أمحد بن عبداحلق السنباطي 109

-218( اجلفري 208،  عبدالرمحن  بن  أمحد 
 ،)219

 ،)172( بارشاحيل  عبدالرمحن  بن  أمحد 
 ،453 ،445 ،323

أمحد بن عبدالرمحن باعلوي 101
أمحد بن عبدالرمحن بلفقيه 125

أمحد بن عبدالرحيم الدهلوي )الشاه( 201، 
 ،438 ،303 ،280 ،245 ،236

أمحد بن عبدالقادر احلفظي 166
أمحد بن عبدالقادر العيدروس )125(

-153(  ،126 العيدروس  عبداهلل  بن  أمحد 
287 ،)154

أمحد بن عبداهلل بازغيفان 58
أمحد بن عبداهلل باعنرت 82

أمحد بن عبداهلل بافقيه 192، 199، )213(، 
أمحد بن عبداهلل بروم 188

أمحد بن عبدامللك اهلاشمي 210
أمحد بن عثامن العطار = أبو اخلري 

أمحد بن عرفان )الشهيد( 236، 245، 246
أمحد بن عيل البسكري 102، 112، 374، 

أمحد بن عيل اجلنيد 62
أمحد بن عمر العيدروس 145

أمحد بن عمر املزجد 74
-188(  ،)51-50( باذيب  عمر  بن  أمحد 
 ،246 ،245 ،244 ،)215-214( ،)189
 ،367  ،331  ،321  ،264  ،262  ،255

 ،472 ،540 ،385 ،377
أمحد بن عمر بافقيه 219

أمحد بن عمر بن سميط 50
أمحد بن عيدروس العيدروس 168

أمحد بن حممد آل عبيد 80
أمحد بن حممد احلبيش 192

أمحد بن حممد احلرضاوي 202
أمحد بن حممد الرشواين 49، 447، 448

أمحد بن حممد املحضار 213
أمحد بن حممد باجابر 57، )61-59(، 109، 
 ،309  ،307  ،232  ،231  ،230  ،115

 ،430 ،393 ،383 ،379 ،364
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أمحد بن حممد الَيامين 436، 438، 

أمحد بيك 199
أمحد تيمور 369

أمحد حامد الرصاف 360
أمحد حسن اجلالندري 463
أمحد خان )سري سيد( 235

أمحد خان 15
أمحد رضا خان 464

أمحد شهاب الدين )األكرب( 422
أمحد عبدالعزيز هبادر 425

أمحد عيل الزمزمي 62
أمحد كتي مسليار 218

أمحد كويا الشاليايت 193، 219، 318
أمحد حمجوب الرفاعي 87

أمحد حمضار العيدروس 179
أمحد مظفر شاه 278

إدوارد فيتزجريالد 360
إسكندر عيل عادل شاه 142

)الشهيد(  الدهلوي  عبدالغني  بن  إسامعيل 
248 ،236

أرشف بن مالك 34
أطهر املباركفوري )القايض( 34

أكرب بن مهايون )السلطان( 231، 338
أكرب عيل خان )سكندر جاه( 233

إمام احلرمني 155، 282
أمني بن حسن حلواين 462

 ،150  ،142  ،126 عاملكري  أورنكزيب 
338 ،337 ،228 ،154

بامجال 74
باسكال 403
الباقالين 282

باوزير = سعيد عوض
البخاري 25، 304، 310

بدر الدولة = صبغة اهلل
بدر الدين احللبي 211

بدر الدين املرصي 275
بديع الزمان = أمحد بن حسني

برهان نظام شاه 226
البغوي 294

البريوين 438
البيضاوي 301، 311

التاج السبكي 327
الرتمذي 25، 311

التهانوي 396
تورشيل 403

تيبو سلطان )= فتح عيل خان( 186، 229، 
237
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الثعالبي 358

ثوبان موىل رسول اهلل 31
جابر بن عبداهلل 280

جار اهلل الزخمرشي 356
جراغ حسني آغا 412

جعفر الصادق )األول( بن عيل زين العابدين 
 ،153  ،128  ،)124-122( العيدروس 
 ،337  ،336  ،324  ،292  ،313  ،157

 ،472 ،443 ،377 ،344 ،339 ،338
مصطفى  بــن  ــاين(  ــث )ال الــصــادق  جعفر 
-127(  ،124  ،104  ،63 العيدروس 
 ،417  ،360  ،342  ،292  ،229  ،)129

 ،472
جعفر بن عبدالرمحن السقاف 201

جعفر مدهر 61
مجال الدين األفغاين 327

مجال الدين اللكهنوي 248
مجال النظاري 259

مجال النظاري 479، 480
جنكيز خان 385، 416

جهانكري 147، 227، 228، 416
جواهر الل هنرو 417

جوهر السحريت 226، 227، 228

جيمس فون )التحصيلدار( 238
حاتم األهدل 109، 114، 365

حاتم األهدل 59، 421
حاجي خليفة 357

احلاكم 24، 375
احلجاج بن يوسف 33

حسن البحري )السلطان( 147
حسن الكاف 75، 90

حسن بن أمحد احلسني 42
احلسن بن احلسن بن اهليثم 434، 435

حسن بن حسني احلداد 159
حسن بن داود الكوكني 109

احلسن بن صالح البحر اجلفري 192
حسن بن عبدالرمحن األهدل 74

حسن بن عبدالرمحن العيدروس 128
حسن بن عبداهلل احلداد 199، 314، 462

احلسن بن عبداهلل العسكري 357
حسن بن علوي بن شهاب 165

حسن بن عيل الشبامي 80
حسن بن عوض خمدم 462

حسن بن حمسن موىل الدويلة 463
احلسن بن حممد البغدادي 439

حسن بن حممد العطار 86
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حسنني خملوف 81، 88
حسني إبريق احلباين 96

 ،438 املدين  الليل  مجل  صالح  بن  حسني 
464

احلسني بن عبداهلل ابن سينا 397، 434
حسني بن عبداهلل بافضل 422

حسني بن علوي مدهر 62
احلسني بن عيل الطغرائي 358

حسني بن عيل باعلوي 211
حسني بن عمر موىل خيله 199

حسني بن عيدروس العيدروس 168
حسني بن حمسن ابن الشيخ 157

حسني بن حممد احلبيش 219
حسني بن حممد العطاس 52

حسني بن حممد العيدروس )134(
حسني بن حممد شهاب 218
حسني عبدالباقي أزهر 298

حسني متكويا كنكل 218
حرضموت بن محري 24

احلكم بن أيب العاص الثقفي 32
حكيم عبدالقادر أمحد 82

محد بن حممد بن عثامن الطرازي 210
محيد بن عبداهلل السندي 102

حيدر عيل الكوهريي 185، 186، 237
خان عامل الفاروقي 249

خباب بن األرت 25، 280
اخلرضي 327

خليل الرمحن )مولوي( 156
اخلليل بن أمحد الفراهيدي 351، 378

داراشكوه بن شاهجهان 123، 229، 336، 
338 ،337

درويش بن حسن 109
الذهبي 305

راجه عيل خان = عيل خان
رشدي حسن 370

رفيع الدين املرادآبادي 100، 133
ركن الدين )املفتي( 173
روشن عيل احلسيني 183

السوريت )اخلواجا( 107، 257،  زاهد بيك 
،412

زبيد أمحد 131ت، 370
الزبيدي = مرتىض الزبيدي

زكريا األنصاري )شيخ اإلسالم( 99، 297، 
309

زياد بن لبيد البيايض 25
زيد بن أرقم 280
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زيد بن رفاعة 435

زين الدين املعربي 318
العابدين املوسوي 435، 436، 438،  زين 

 ،439
 ،62 العيدروس  عبداهلل  بن  العابدين  زين 

151 ،144
زين العابدين بن حممد الباقر العيدروس 484

زين بن حسني بافضل 122
زين بن عبدالرمحن عيديد )132(

زين بن عبداهلل باحسن 107
زين بن عيدروس العيدروس 168

زين بن حممد باحسن 123، 153
سامل الشاطري 488

سامل بافضل 285
سامل بن أيب بكر العطاس 201
سامل بن أمحد باذيب 50، 189

سامل بن حفيظ 168
سامل بن سعيد بن نبهان 117

 ،)171-170( باحطاب  صالح  بن  سامل 
 ،445  ،375  ،332  ،326  ،322  ،182

 ،472 ،458 ،455 ،453
سامل بن عبداهلل احلداد 134

سامل بن عيدروس البار 201

سامل قديري 180
السخاوي = حممد بن عبدالرمحن

الرسنديبي = حممد بن جعفر
سعود )امللك( 363
سعيد األمحدي 181

سعيد باعشن 425
سعيد بن سامل الشواف 459

سعيد بن عبدالكريم باخذلقي 195
سعيد عبداحلق 462

سعيد عوض باوزير 27
سقاف بن عيل العيدروس 169

سلطان املناعي 160
 ،182  ،179  ،173 الدين  حميي  سلطان 

 ،440 ،378 ،355 ،259
سلامن الفاريس 280

سليامن بن عبداهلل مرعي 119، 460، 
سليامن بن عيدروس 461

سليامن مرعي بن طالب 410
سنان بن سلمة اهلذيل 33

سيد أنور حسني 183
سيد حبيب اهلل القادري 156

سيد محيداهلل احلسيني 183
سيد ظفر الندوي 412، 416

سري سيد = أمحد خان
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 ،)180-178( القعيطي  حسني  بن  سيف 
 ،421  ،418  ،363  ،360  ،359  ،355

 ،472 ،444 ،443
السيوطي 275، 290، 311، 334، 347، 

 ،473 ،437
الشافعي )اإلمام( 174، 209، 319، 293، 

 ،401
شاه شجاع الدين 182

شاه ويل اهلل الدهلوي = أمحد بن عبدالرحيم
شاهجهان بن جهانكري 122، 187، 337، 

رشيح بن احلارث الكندي 43
شعيب )أبومدين( 314

شيخ بن إسامعيل السقاف 64، 361
-121( العيدروس  عبدالقادر  بن  شيخ 

)122
شيخ بن عبداهلل العيدروس )األصغر( 107، 

227 ،221 ،155 ،)150-148(
شيخ بن عبداهلل العيدروس )األوسط( 99، 
 ،229  ،124  ،122  ،)105-101(  ،100
 ،345  ،344  ،297  ،286  ،270  ،254
 ،388  ،384  ،382  ،379  ،360  ،347

 ،472 ،443 ،428 ،411
شيخ بن حممد اجلفري 191، )199-192(، 
 ،287 ،272 ،271 ،229 ،)213(  ،206

 ،348  ،345  ،340  ،339  ،326  ،314
 ،454  ،393  ،392  ،377  ،367  ،362

،472
شيخ بن حممد بن عبداهلل العيدروس )136(

شيخ بن مصطفى العيدروس 128
الشيخان 271
الصاغاين 304

-172(  ،171 باحطاب  سامل  بن  صالح 
 ،362  ،332  ،326  ،322  ،184  ،)175
 ،453  ،445  ،444  ،397  ،388  ،378

 ،472
صالح بن عيل اليافعي )167-166(، 183، 

452 ،187
-175(  ،171 القعيطي  غالب  بن  صالح 
 ،325  ،291  ،268  ،267  ،241  ،)178
 ،402  ،399  ،395  ،393  ،375  ،327

 ،472 ،459 ،458 ،456 ،415 ،403
الصاوي شعالن 359

صبغة اهلل املدرايس 312
صديق حسن خان )النواب( 246

صديق حسن خان 474
صالح األمحدي 166

صالح الدين الصفدي 358
الصنعاين 294
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طاغور 49

الطالب بن محدون الفايس 87
طالب بن عبدالقادر احلداد )156-155(

طاهر العيدروس 95
طاهر بن حسني األهدل 59، 307، 308

طاهر بن حسني بن طاهر 50، 51
الطرباين 31

الطيب بن أيب بكر 62
عارف حكمت 91

عامر بن واثلة 24
عبداألول اهلروي 310

عبداحلق األعظمي 166
عبداحلميد )السلطان، اخلليفة( 159، 240، 

عبداحلميد باعكظة )139(
عبداحلميد بن عثامن القادري 219

 ،285  ،277  ،71  ،24 احلسني  عبداحلي 
369 ،332 ،295 ،294 ،290

عبداحلي الكتاين 313، 337، 343
عبدالرمحن آل إبراهيم 160، 165
عبدالرمحن املخدومي مسليار 218

عبدالرمحن املشهور 460
عبدالرمحن بن أيب الفتح اخلازين 437

عبدالرمحن بن أيب بكر العيدروس )146(

عبدالرمحن بن أمحد العلوي 60
عبدالرمحن بن الديبع 27، 101، 301، 

عبدالرمحن بن املظفر الداودي 310
عبدالرمحن بن حسني البيض 213

عبدالرمحن بن زياد 430
عبدالرمحن بن سليامن األهدل 193

-206( بافقيه  عبدالقادر  بن  عبدالرمحن 
487 ،)207

عبدالرمحن بن عبداهلل السويدي 86
عبدالرمحن بن عبداهلل بلفقيه 192
عبدالرمحن بن علوي بافقيه 145

عبدالرمحن بن عيل الديبع 76
-182( احلمومي  حمفوظ  بن  عبدالرمحن 

 ،)183
عبدالرمحن بن حممد اجلفري 192

عبدالرمحن بن حممد العيدروس 415
 ،62 العيدروس  مصطفى  بن  عبدالرمحن 

130
عبدالرمحن حجي 91

عبدالرحيم احلموي 310
 ،)184-183( بانعيم  سامل  بن  عبدالرحيم 

445 ،323
عبدالرحيم بن حممد ابن نباتة 67، 362
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عبدالرحيم بن مسعود بارجا 88

عبدالرؤوف الواعظ 102
عبدالصمد املخدومي 216، 217

عبدالعزيز )قايض محاة( 376
عبدالعزيز الدهلوي )الشاه( 57

عبدالعزيز الزمزمي 59
عبدالعزيز بن أيب اإلصبغ 378

عبدالعليم الغازيبوري 463
عبدالغني خان هبادر 312

عبدالقادر اجليالين )الشيخ( 341
عبدالقادر الفاكهي 102
عبدالقادر املشهور 487
عبدالقادر النائطي 193

 ،322  ،)156( العمودي  بارقبة  عبدالقادر 
452

عبدالقادر بن أمحد العيدروس )125(
عبدالقادر بن أمحد العيدروس 171

عبدالقادر بن أمحد باعكظة 136
 ،60  ،59 العيدروس  شيخ  بن  عبدالقادر 
 ،148 ،)121-108( ،104 ،99 ،89 ،61
 ،298  ،297  ،291  ،286  ،275  ،255
 ،309  ،308  ،307  ،306  ،305  ،299
 ،358  ،348  ،347  ،345  ،344  ،321

 ،381  ،379  ،358  ،357  ،364  ،361
 ،452  ،429  ،428  ،411  ،389  ،388

 ،458 ،457 ،455
عبدالقادر بن عبداهلل بارشاحيل 172

عبدالقادر بن حممد احلباين 117
عبدالقادر بن حممود باعكظة )139(

 ،180  ،175  ،173 الصديقي  عبدالقدير 
444 ،397

عبدالكريم األفغاين 172
عبدالكريم اخلطايب 268

عبدالكريم بن أمحد باخذلقي 204
عبدالكريم بن عبداهلل أبوطالب 78

عبداللطيف )الدبري( 231، 232
عبداللطيف عامل الباقوي 219
عبداهلل الباهر العيدروس 127

عبداهلل السقاف 168
عبداهلل العامدي 439

عبداهلل القرمويش 485
عبداهلل الناخبي 268

عبداهلل بامجاح العمودي 168، 184، 323
عبداهلل باحطاب 174

عبداهلل باسودان 192، 425
عبداهلل بانعيم 183ت، 184
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عبداهلل بن أيب بكر اخلطيب 126
عبداهلل بن أيب بكر العطاس 201

عبداهلل بن أيب بكر العيدروس )106(
عبداهلل بن أيب بكر العيدروس )األكرب( 168، 

 ،460 ،422 ،344 ،343 ،169
عبداهلل بن أيب بكر بايوسف 167

عبداهلل بن أمحد الفاكهي 97، 98، 101
عبداهلل بن أمحد باخمرمة 74
عبداهلل بن أمحد بلفقيه 127

عبداهلل بن أمحد بن محويه 310
-181(  ،173 مدحيج  أمحد  بن  عبداهلل 
 ،434  ،431  ،417  ،410  ،371  ،)182
 ،446  ،445  ،440  ،439  ،438  ،437
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عبداهلل بيتان 199
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يعدل الى حسن بن عثمان المخدومي
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-187( السقاف  الضعيف  حممد  بن  عوض 
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عياض )القايض( 311
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538
 ،543  ،446  ،348  ،346  ،230  ،)170

 ،461 ،460
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فييض 231، 232
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كريمة بدر الدين احللبي 211
كعب بن زهري 71، 72، 374

كامل الدين األدفوي 91، 333
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حممد بن أيب بكر املشهور 220
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حممد بن سعود 78
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حممد بن عيدروس العيدروس 168
حممد بن حممد البوزجاين 439
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حممد بن حممد باقيس 196
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حممد بن موسى اخلوارزمي 439

حممد بن ياسني باقيس 213
حممد بن حييى الشامي 109
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،314
حممد حسني )احلكيم( 181

حممد محيداهلل 444
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حممد رحيم الدين 182

حممد رشيد السعدي 160، 451، 
حممد رشيد الصفار 121

حممد رشيد رضا 160
حممد زكريا الكاندهلوي 303، 487
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حممد سعد العيدروس 169
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حممد سعيد البوصريي 374

حممد سعيد البوطي 284
حممد سعيد املدرايس 312، 313
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حممد شاه عادل شاه 151
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حممد صادق األنصاري 440
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حممد صالح الدين األزهري 187
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حممد طه الندوي 438، 

حممد طيب املكي 171
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حممد عبداجلبار 218

حممد عبداحلميد 181
حممد عبداحلي اللكهنوي 432

حممد عبدالرمحن املدرايس 432
حممد عبدالرمحن صاحب 169

حممد عبدالرحيم 218
حممد عبدالستار خان 183

حممد عبدالعزيز املجليشهري 140
حممد عبداهلل )الشهيد( 312

حممد عبداملعيد خان 440
حممد عبداهلادي املكي العبايس 52

حممد عبده 327
حممد عثامن بن عبدالغني 53، 215

حممد عظيم الدين 156، 173
حممد عالء الدين البابيل 187

حممد عيل ابن عالن 272
حممد عيل الزمزمي 62

حممد عيل الالري 162
حممد عيل رامبوري 189، 246، 248، 249

حممد عيل زيد 405
حممد عمر احلسيني 171
حممد عمر بن سلم 181

حممد غوث املدرايس 312، 373
حممد قيل قطب شاه 152

حممد خمدوم اخلطيب 215
حممد مصطفى 87

حممد معصوم املجددي 342
حممد منور تينار 417

حممد منري آغا الدمشقي 448
حممد نرص الدين اجلشتي 127، 313

حممد ويل اهلل 183
حممد حييى قابل 131

حممد يعقوب )شيخ احلديث( 173
حممود احلسن الديوبندي )شيخ اهلند( 303

حممود بن عبدالقادر باعكظة )137(
حممود بن لطيف 412

حممود شيت خطاب 40
حممود عادل شاه 144
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 ،279  ،74 )اإلمــام(  النووي  الدين  حميي 

 ،347 ،311 ،302 ،300 ،299
خمتار الندوي 431

مدار األمراء = عبدالوهاب
مرتىض الزبيدي 27، 111، 304، 

مرجان الظافري 74
مرزا إمداد عيل 130

مرزا شمس الدين 117
مسعود الندوي 338

مرشف املحرايب 80
مصطفى البايب 119

مصطفى الرافعي 356، 376، 378، 382
مصطفى السباعي 360

مصطفى بن عمر العيدروس 128
مصطفى ريض الدين العيدروس 484

مصطفى عفيفي 202
مظفر شاه األول 72

الثاين 72، 73، 74، 76، 225،  مظفر شاه 
 ،387

معاوية بن أيب سفيان 33، 56
معبد اجلهني 269

املعلمي 435، 437، 438،
املغرية بن أيب العاص الثقفي 32

املقداد )صحايب( 280
مما حيدرة 78

مناظر أحسن الكيالين 212، 436، 438، 
املناوي 301، 302

املنذري 300
املنصور العبايس 35

منري باشا باشيبان 486
املهدي 265

املهلب بن أيب صفرة 33
موسى الرداد 430

موسى بن جعفر الكشمريي 109، 148
ميتسيكر )احلاكم اهلولندي( 211

مري أكرب سكندر جاه = أكرب عيل خان
مري عثامن عيل خان = عثامن عيل خان

مري حمبوب عيل = حمبوب عيل خان
نارص الدين حممد 312
نارص ولد الشيخ 157

نثار أمحد الصديقي 440
النسائي 31

نصري الدين الطويس 436
نظام الدين أمحد الكبري 188، 310، 311، 

312
نظام الدين الصغري 312
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* * *

النووي = حميي الدين
هارون الرشيد 35

هاشم الندوي 438
هايستقس )اللورد( 233

هبة اهلل بن عيل البغدادي 436
مهام بن منبه 25

وحيد الزمان خان 183
وديع البستاين 360

ويل اهلل الدهلوي = أمحد بن عبدالرحيم
الوليد بن عبدامللك 33

اليافعي = عبداهلل بن أسعد
ياقوت احلموي 24

حييى بن عبدالرحيم اخلطيب 422
يعقوب بن أمحد بن السكيت 435

يوسف عادل شاه 142
يوسف نور عوض 369، 370
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فهرس الكتب

آبنشد 338
األبواب والرتاجم 303

أبيات يف العقيدة 104
إحتاف إخوان الصفا 109

إحتاف األخيار 188، 301، 311
إحتاف احلرضة العزيزة 109، 388

إحتاف السادة املتقني 111
احتاف السائل 275
إحتاف السائل 424

اإلتقان يف علوم القرآن 290
اآلثار العلوية 438

إجازة السقاف لنظام الدين املدرايس 311
إجازة عيسى الثعالبي 311

إجازة للفقيه باجابر 110، 307
 ،170  ،111  ،101 الدين  علوم  إحياء 

460 ،413 ،334 ،254 ،253
اآلداب العربية يف شبه القارة اهلندية 131ت

آداب اهلند 12

األذكار 75، 300، 347
األربعون النووية 145

األربعني يف أصول الدين 434
أرجوزة يف علم احلساب 94، 399
أرجوزة يف نسب السادة 62، 392

اإلرشاد )متن فقهي( 145
اإلرشاد والعون 173، 396، 444، 453

اإلرشادات اجلفرية 192، 193، 287
أساس اإلسالم 202، 322، 454

أسباب النجاة والنجاح 110، 347
أسباب ثورة اهلند 235
االستغناء بالقرآن 293

األرسار البديعة 215، 341
األرسار املنطوية 176، 399

األرسار النبوية 75، 300، 347، 457
إسعاف الطالب 160، 399، 450

اإلسعاف بمسألة االستخالف 51، 321
أسامء رجال البخاري 100، 299، 304
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األشباه والنظائر 437

إرشاق النور وسناه 63، 361
إصالح التمدن 12ت

إصالح املنطق 435
أصول الفقه للقعيطي 176، 327

إطفاء الشهاب 163
إعانة املبتدين 184، 323، 445

إعانة املستعني 318
االعتبار يف الناسخ واملنسوخ 432

إعداد الزاد يف معارضة بانت سعاد 374
اإلعالم بمن يف تاريخ اهلند من األعالم 15

إقامة احلجة 160، 358، 451
إقامة النكري 463

األكر 437
إجلام اخلائض 50، 321

ألفية ابن مالك 181
ألفية ابن مالك 73

اإلمتاع يف أحكام السامع 93، 333
األمثال واألقوال احلرضمية 179، 355

إنباء الغمر 4340، 441
اإلنجيل 262، 267

أنموذج الرتقي 128، 313
األنموذج اللطيف 110، 305

اهتداء الواقف 424
األوائل للعسكري 357

اآليات البينات 176، 267، 453
األيام والليايل 437

 ،107  ،68 املقربني  علوم  أرسار  إيضاح 
458 ،455 ،334

إيضاح األرسار العلوية 202، 345، 454
اإليفاء برتمجة العيدروس جعفر بن مصطفى 

63
البخبخة 169، 460
الرباهني اجللية 272

بردة كعب بن زهري 72
الربهان املبني يف مناقب شهاب الدين 422

الربوق الالمعة 52، 341، 451، 453
برشى الكريم 425

بغية املستفيد 102، 110، 286، 420
البهجة يف تقويم اللهجة 76، 355

بوارق الفطانة 202، 331، 446، 456
تاج األعراس 53

تاريخ الشعراء احلرضميني 124، 415
تاريخ دمشق 285

تأييد فتوى األهدل يف اإلنصات 193، 326
تبرصة احلرضة 73، 76، 387، 458
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التجيل اجلميل 64، 339، 361

جتيل العني 64، 339
حتذير األخيار 464

حترير املعطيات 437
حتفة األحباب 77، 353، 419، 455

حتفة اإلخوان 139، 321
حتفة األخيار 203، 331، 454

 ،378  ،337  ،336  ،123 األصفياء  حتفة 
443

حتفة الطالب 92
حتفة الظرفاء 109

حتفة الفقري 287
حتفة القاري واملقري 293

حتفة املحقق 160، 398، 455
التحفة املرضية 303

حتفة املريد 102، 103، 110، 286
حتفة املسلمني 215، 287، 446، 450

حتفة املشتاق 323
تذكرة الراغب 64

تذكرة الشيخني 412
تذكرة املتذكر 64، 389

تراجم البخاري 79، 299، 302
تراجم بعض الصحابة 112

ترتيب السلوك 71، 286، 332
ترمجة إعانة املبتدين 184، 323، 445

 ،344  ،124  ،104 النبوي  العقد  ترمجة 
443

ترمجة املستفيد 79، 292، 419
ترمجة النور السافر 121

ترمجة خطب ابن نباتة 173، 362، 445
ترمجة سرية الشافعي 174، 445

ترمجة كتاب الروح 445
الرتغيب والرتهيب 300

الرتياق النافع 161، 327، 452
تسليك الدواب 203، 331

تعريف األحياء 111، 334، 455
تعليق عىل منظومة فتح الرؤوف 80، 354

التفحة املهداة 68، 107
تفسري البيضاوي 155
تفسري البيضاوي 301

تفسري القشريي 285
تفسري آية الكريس 80

تفسري مفردات القرآن 177، 291
تقري عىل رسالة التنزيه 112، 373

تقري عىل رشح معارضة بانت سعاد 112، 
374
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تقريظ السلطان صالح 375

تقوية اإليامن 248
تقويم البلدان 26

تلخيص التعريف 80
تلخيص التعريف واإلعالم 291

متالؤ أكابر جمرمي مدراس 189، 367
متييز الطيب من اخلبيث 301

التنبيه 59
تنقيح املناظر 434

تنميق األسفار 130
هتذيب التهذيب 433

التوراة 24، 267
توسالت 423

الثقافة اإلسالمية يف اهلند 14
اجلامع الصغري 311
اجلزء اللطيف 461

جزء يف التاريخ 124
جزء من األمايل 438

اجلزرية )املنظومة( 145، 293
مجع اجلوامع 182، 327

مجهوت مايل 216
اجلواب الشايف 272

جواب سؤال عن املهدي 193، 287

جواب شكوة 179، 359
جواب كتاب من عمر بافضل 193

اجلوابات البديعة 272
جواهر اإلحياء 112، 334، 421

جواهر الآلل 166
حاشية ابن محدون 87

حاشية أبوطالب عىل رشح امللحة 78
 حاشية التاودي عىل رشح الالمية 86

حاشية الرفاعي 87
حاشية السويدي عىل رشح الالمية 86

حاشية السيوطي عىل البيضاوي 188، 311
حاشية الطريقة احلنفية 203، 345

حاشية العطار عىل رشح الالمية 86
حاشية قصارة عىل رشح الالمية 86

احلاوي الصغري 73
احلجة الشاهدة بحقوق الوالدة 65، 331

احلجر القايس 216، 441، 450
حدائق األنوار 388

احلدائق النرضة 110، 112، 388
احلديقة األمحدية 133، 337

 ،419  ،332  ،89  ،81 األنيقة  احلديقة 
457 ،455

حزب البحر 311



549
حزب الفتح 424

احلزب النفيس 103، 347
حزب النووي 311

 ،419  ،277  ،269  ،82 املسلول  احلسام 
457 ،455

حسن اإلخاء والوفاء 63
احلصن احلصني 311

حضارة العرب 12
حقائق التوحيد 102، 103، 286، 420

احلقيقة املحمدية 65، 339
احلكم العلمية 128، 339

احلكمة اإلسالمية 175، 444
حلل اإلحسان 203، 331

 ،320  ،256  ،83 والبنني  البنات  حلية 
457 ،455

احلوايش الرشيقة 89، 113، 334
احلوايش املفيدة 83، 286

حوايش خمترصة يف العقيدة 88
خدمة السادة بني علوي 104، 113، 344

خزانة األدب 358
خصائص اللغة العربية 179، 355، 421

خطب ابن نباتة 67، 362
 ،322  ،171  ،170 لباحطاب  الثمني  الدر 

375
الدر الثمني للعاقل 203، 331

الدر الثمني للعيدروس 113، 321، 420، 
458 ،455

الدر املختار 464
الدر املنظوم 423، 461

الدرة الثمينة 462
الدرة الهبية 205

الدرر الفاخرة 216
الدشت 415

دوائر يف علم الفرائض 124، 324
الدين القيم 444

ديوان ابن شهاب 161، 377، 457
ديوان أمحد بن عمر باذيب 244، 377

ديوان الشاطري 375
ديوان العيدروس العدين 154

ديوان باعبود 130، 377
ديوان جعفر الصادق األول 124، 377

ديوان حسني القعيطي 418
ديوان شيخ اجلفري 194، 377

ديوان شيخ العيدروس 103، 376
ديوان صالح باحطاب 173، 378

ديوان عبداهلل بن حسني بن طاهر 425
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ديوان عبداهلل بن علوي العطاس 52، 378، 

451
ديوان عبداملعطي باكثري 100، 376

ديوان قابل اجلداوي 131ت
ذخرية اإلخوان 84، 293

ذخرية املآل 166
  ،324  ،164  ،162  ،161 الناهض  ذريعة 

455 ،385
ذكر أسامء التابعني 304

ذيل تفسري القشريي 285
راتب االسم 203، 347، 456

الرحلة السلطانية 177، 393، 457
رحلة إىل حرضموت 180، 393

رحلة رفيع الدين 133
 ،194 حرضموت  إىل  اجلفري  شيخ  رحلة 

393
رسالة السكان 436

الرسالة الشافية عن الشك 437
الرسالة العرشية 435

رسالة املرايا املحرقة 436
رسالة املساحة 436

رسالة املعاونة 275، 424
رسالة خواص املثلث 436

رسالة شكل بن موسى 436
رسالة ضوء القمر 436

رسالة يف أضداد الكواكب 435
رسالة يف األبعاد واألجرام 439
رسالة يف احلث عىل الذكر 434

رسالة يف الرد عىل ابن عريب 273
 ،218 الربوبية  منكري  عىل  الرد  يف  رسالة 

266
رسالة يف السعادة 435

رسالة يف الشفاعة 113، 286
رسالة يف الضوء 436

رسالة يف الطب 88، 401
رسالة يف العدل 103، 272

رسالة يف الفعل واالنفعال 435
رسالة يف الفلك 85، 400

رسالة يف املقادير املشرتكة 439
رسالة يف املوسيقى 435

 ،326  ،173 القرآن  ثواب  إهداء  يف  رسالة 
453

رسالة يف تطور املقالة 369
رسالة يف تعريف 560

رسالة يف ذكر أسباب الرعد 434
رسالة يف رس القدر 434
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رسالة يف علم القراءات 128، 292

رسالة يف علم امليقات 84، 400
رسالة يف مسألة رضب الدفوف 53، 326، 

451
 ،299  ،114 البخاري  مناقب  يف  رسالة 

420
 ،341  ،204 التصوف  من  نبذة  يف  رسالة 

454
رسالة يف نبوة هارون 84، 398

رسائل ابن اهليثم 435
الرسائل املتفرقة يف اهليئة 439

رسائل نصري الدين الطويس 436
رشفة الصادي 162، 348، 455

رفع اخلبط 162، 402، 453
الرقية الشافية 165

روح الراح 114، 34، 420
الروض األريض 114، 376

الروض البهي الناعم 115، 365
الروض النارش 114

الروضة الفائقة 60، 358
الروضة للنووي 73

رياض اجلنان 169، 348
الرياض النرضة 277

الزبد )متن فقهي( 181
الزبور 267

الزهر الباسم 114، 148، 358، 364
 ،265  ،263  ،262  ،214 اإلبريز  سبائك 

377
سبيل االدكار 206، 424
سبيل السعادة 174، 331

سبيل املهتدين 53، 54، 348، 451، 455
ست رسائل البن رشد 438

رس أكرب 338
رساج التوحيد 103

الرساجية 447
رسور املقربني 216، 287

سفينة اإلمام 462
سفينة األولياء 229

سفينة السفر 61، 393
سفينة النجا 172، 323

سكينة األولياء 337
 ،155  ،149  ،148 العيدروسية  السلسلة 

345
سلم التوفيق 462

السلم العايل 204، 331، 446، 456
السامء والعامل 438
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السامع الطبيعي 438

سنن الرتمذي 25
سواطع البدور 66ت

سرية اإلمام الشافعي 174، 445، 453
سرية النبي املرسل 174، 388

السيف البتار 204، 240
السيل الوارد 216، 276
شجرة الكون 173، 444

شجرة النور 86
رشح اإلرشاد الصغري 430

الرشح الصغري عىل المية األفعال 354
رشح القصيدة النونية 115

رشح الكافية يف الطب 87، 420
الرشح الكبري عىل المية األفعال 90، 91

رشح املقامات النظرية 132
رشح امللحة 77

رشح تراجم أبواب البخاري 303
رشح تراجم البخاري 438
رشح خطبة رشح امللحة 79

رشح ديوان شيخ بن إسامعيل 64
رشح رياض الصاحلني 85
رشح صحيح مسلم 279

رشح عقيدة اليافعي 89

رشح عىل قصيدة العدين 154، 361
رشح عىل قصيدة العدين النونية 115، 361

رشح عىل وصية الفخر العدين 115
رشح قصيدة أنا أدري 194، 362

رشح قصيدة عمر املحضار 460
رشح المية األفعال 85، 86

رشح منظومة يف احلساب 85، 399
رشح منظومة يف علم العروض 85، 378

رشح نظم القراءات 124، 128، 291
رشح وجيز عىل عقيدة اليافعي 286

رشح وجيز عىل عقيدة اليافعي 88
رشح ورد احلداد 204، 347

الشفا 99، 311
شكاية املخلوق من عجل 194، 367

شكوة )قصيدة إلقبال( 358، 444
شكوى احلال 179، 359، 421، 444

شامئل الرتمذي 311
شمس الظهرية 460

الشهاب الثاقب 162، 453
شوارق األنوار 459

الشواظ املتلظي 166، 287، 452
 ،220  ،134  ،99  ،25 البخاري  صحيح 
 ،307  ،303  ،299  ،298  ،297  ،254

،309 ،308
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صحيح مسلم 66، 299، 308، 329

الصحيحان 311
صدق الوفاء بحق اإلخاء 60، 115، 420، 

391
صفة جزيرة العرب 26

صالت األهل 425
ضوابط شافعية 156، 322، 452

ضياء اإلصباح 88، 323
الطريقة الواضحة 177، 399

ظاهرات الفلك 436
ظهور احلقائق 53، 346، 451

العباب للمزجد 73
العجب العجاب 49، 447

 ،241  ،240  ،204 واحلكام  األمراء  عدة 
454

عدة املسافر 425
العدة والسالح 323

عرض الآلل 129، 361
 ،419  ،332  ،113  ،88 الوثيقة  العروة 

455
العقد الثمني 89، 272

عقد اجلواهر والدرر 423
عقد الدرر 89، 272

عقد الفرائد 205، 322، 454
عقد الآلل 116، 348، 420

العقد النبوي 103، 344، 345، 443
اللؤلؤية 163، 206، 314، 421،  العقود 

456
عقيدة الدهلوي 280

العقيدة الشافعية 89، 286
عقيدة ألمحد العيدروس 154

العلم النرباس 54، 257، 451
غاية القرب 116، 360، 452، 455

الغرر 41، 108
غرر الفوائد اللؤلؤية 169، 460

الغصن القوي 194، 392
غيث األدب 358

فتاوى بحرق 90، 326
فتاوى سامل باحطاب 171، 326

فتاوى صالح باحطاب 175، 326
فتح اإلشكال 86

فتح األقفال 85، 90، 354، 455، 457
فتح اجلواد البن حجر 145

فتح الرؤوف يف أحكام احلروف 91، 354
الفتح الساموي 301

الفتح القديس 117، 291، 420
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الفتح القدويس 129، 361
فتح اهلل اجلواد 117، 360

الفتح املبني 171، 175، 322، 444
فتح املعني 318

فتح باب املواهب 422
الفتنة الدجالية 212

فتوحات الباعث 161، 163، 324، 452، 
455

الفتوحات القدوسية 117، 345، 429
الفتوحات املكية 273، 274، 333، 334، 

 ،411
فر العون 273

الفرات الفائض 162
فصل املقال 463

الفصوص 274، 334
الفصول العلمية 424
الفصول الفتحية 422

فقه اللغة احلرضمية 179، 355
فن املقامات بني املرشق واملغرب 369

فهارس دار الكتب 370
فوائد يف الطب 83

فوح املدام 179، 360، 421، 443
الفوز والبرشى 104، 270، 286

الفريوزج النفيس 52
فيض اهلل العيل 239

الفيوضات اإلهلية 205، 341، 451
القاموس املحيط 336، 448

القرآن الكريم 264، 267
قرة الناظر 158

قصائد للحسن احلداد 462
قصد السبيل للكوراين 193

قصيدة بانت سعاد 374
قصيدة يف التقوى 118، 334

قصيدة هات يا حادي 154
القول األغر 214، 377

القول اجلامع 118، 256، 420
القول الرائق 158، 342

القول املفيد 463
الكافية يف أصول الطب 92، 401

الكربيت األمحر 422، 460
الكتاب املقدس 262

كتاب جرمي النريين 437
كتاب يف العقيدة 287

كتاب يف الفقه بلغة التاميل 219
كتاب يف املعراج 105، 388
كتاب مزارات سورت 412
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الكشاف 301

كشف أرسار علوم املقربني 65، 339
كشف اجللباب 69، 399

كشف احلجاب 92
كشف العيان 424

كشف النقاب 164
كشف الوهم 129، 339

الكلامت احلسان 54، 252، 451
 ،206  ،197  ،194  ،192 الرباهني  كنز 

454 ،345 ،314
كنز العامل 295

الكنى واألسامء 433
الكواكب الدرية 168، 346، 453

الكوكب اجلليل 194، 195، 271، 392
الكوكب الوقاد رشح اإلرشاد 430

الكون والفساد 438
الآليل اجلوهرية 66، 287
المية األفعال 181، 354

المية العرب 357
المية اهلند 43

لزوميات بحرق 92، 376
لطائف اإلشارات 285

اللعنة والعذاب 163

ملح النور 66، 362
ملعة النرباس 424

ما بعد الطبيعة 438
ما نقل من تعريف األحياء 112

مبحث وجوب التعبد 177، 327، 457
متعة األسامع 92، 332

جماين األدب 359
جممع بحار األنوار 295

جمموع أربع رسائل 434
جمموع اإلجازات 314

جمموع منظوم ومنثور مدهر 62، 66، 67، 
413 ،376 ،130 ،68

جمموع وصايا وإجازات العطاس 55، 314
املجموعة العيدروسية 95، 461
جمموعة خطب مدهر 67، 362

حمجة السالك 461
املختارات فيا لطب 435

خمترص الرتغيب والرتهيب 93، 300
خمترص احلديقة األنيقة 82

خمترص اخلالصة يف أهل بدر 93، 305
خمترص اهلداية للنارشي 94، 292

خمترص كتاب الغرر 108
املذاكرة مع اإلخوان 424
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املذهب املوثق 180، 396، 453

مرآة الشموس 130
مراسالت مع السيد حاتم 421

مرثية يف األمري الصنعاين 196، 377
مرثية يف اجليالين 196، 377

املرقاة العلية 304
املستدرك عىل الصحيحني 24، 375

املستطرف 378
املسلك السوي 196
مشارق األنوار 294

مشارق األنوار القدوسية 102
املرشع الروي 121، 423

مشكاة املصابيح 294، 311
مصابيح السنة 294، 311

 ،241  ،178 الرشعية  األحكام  مصادر 
458 ،455

املصعد األمحد 305
مصنفات السيوطي 311
املطالب السنية 93، 321

مظهر الكنز 197
معارف العوارف 14، 277

معجم البلدان 26
معدن الرسور 217، 341

معراج احلقيقة 129، 361
معراج السالكني 217، 341

املعرب، للقعيطي 180، 355، 421
معرفة اخلصال املكفرة 300
مفاتيح األرسار 196، 339

مفتاح الرسائر 168، 422
مفتاح السعادة 424
مفسق معاوية 162

املقاصد احلسنة 77، 301
املقاالت اجلابرية 61، 364

املقالة النافعة 118، 335، 421
مقالة يف استخراج تاريخ اليهود 439

مقالة يف املقادير املشرتكة 439
مقامات احلريري 256، 370

املقامات النظرية 129، 131، 132، 367، 
458 ،450 ،421 ،371

مقامات شيخ اجلفري 197، 367
مقامة ذم الدنيا 464

مقامة طيب العرف 463
مقامة جملب املرسة 463

ملتقط من التعريف 111
ملحة اإلعراب 145، 353

مناقب اإلمام النووي 411، 428
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مناقب الشيخ علوي 200، 206

منتخب الزهر والثمر 423
املنتخب املصطفى 118، 388

منتخب النور السافر 121
املنتقى 152، 321

منح الباري 119، 299، 306
منظوم مضاعف الرزانة 197، 377

منظومة البنوفري 66
منظومة خري األمور 55، 252

منظومة يف 26 بيتًا 119
منظومة يف احلجاب 164، 322، 457

منظومة يف احلساب 94، 385، 399
منظومة يف الفرائض 94

منظومة يف املنطق 95، 398
املنهاج إىل املعراج 119، 389

املنري الزاهر 197، 348
مواهب القدوس 94
املواهب واملنن 197

موشح صويف 119، 361
املولد النبوي املخترص 105،  388

املولد النبوي املطول 105، 388
مولد سيد األولني واآلخرين 95، 388
ميان طبقات أهل احليثيات 206، 345

النبذة املخترصة 95، 300
النبذة املقررة 95، 325

النبذة املنتخبة 96، 357
نبذة يف نسب بنبي علوي 62
نبذة لداع يدعو 197، 366

نبذة حمتوية 200
 ،198  ،193  ،191 قضايا  إشكال  نتيجة 

345 ،314
نثر املرجان يف رسم القرآن 372

النجم الثاقب 464
 ،172 النجاء  سفينة  ترمجة  اهلدى  نجوم 

453 ،445 ،323
النحلة يف النخلة 68، 358

نزهة اإلخوان 102
نزهة البصائر 67، 393

نزهة اخلواطر 13، 14، 15، 337، 369
نسب بني علوي 198، 377

نرش العلم 96، 357، 455
النصائح الدينية 423، 462
النصائح الكافية 164، 167

نصيحة باذيب لقايض كلكتا 50
نظام املنطق 165، 398، 453

 ،331  ،321  ،51 الطاهرية  اخلطبة  نظم 
385
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نظم الفتوحات القدوسية 117

نظم يف علم القراءات 124، 292
نعم االنتباه 139، 321

النفائس العلوية 424
نفحات احلكم 105، 360

نفحات العناية األزلية 188، 303
 ،444  ،397  ،396  ،175 اإليامنية  النفحة 

 ،453
النفحة العنربية 120، 361

النفحة الفيضية 324
 ،446  ،346  ،169 القدوس  امللك  نفحة 

453
النفس 438

النفع الدائم 157، 401، 452
النقل املفيد 464

النهاية يف غريب احلديث 336
 ،282  ،280  ،165 اجلوري  الورد  نوافح 

452 ،287

النور املزهر 62
النور السافر 99، 120، 253، 275، 307، 

458 ،457 ،428 ،421 ،389
النرية الوضية 464
نيل األوطار 325

هالة البدر 305
هداية األنام 158، 322، 445

اهلداية لتحقيق الرواية 94
اهلفوات الصادرة 198، 377

هيئة املالحة البحرية 178، 402
وجوب احلمية 165، 457

الورد القطيف 165، 348، 451
الورد اللطيف 166

الورقات 155
وسيلة العباد 464

وصية لباحطاب 171، 331
الوظيفة الزروقية 311

الوقائع 462
يتيمة الدهر 358



فهرس الطوائف واجلامعات والقبائل واألرس

559

األباضية 285
أبناء احلضارمة 485

االحتاد )عقيدة( 340
االحتالل الربيطاين 251

أحفاد احلضارمة 487
أحفاد السيد علوي عم الفقيه 41

األدباء 353
أدباء مرص 371

االستعامر الربيطاين 27، 238
األرس احلرضمية 100

األرس العربية احلرضمية 485
األرسة العيدروسية 73، 484

األشاعرة 283، 285
األرشاف 476

أرشاف احلرمني 201
أصحاب احلديث 37، 283

أصحاب الديانات 246
 ،277  ،34 )الصحابة(   النبي  أصحاب 

283 ،280 ،279

اآلصفيون 229
أعالم حرضموت )احلضارمة( 468، 486

أكابر الصوفية 282
آل البار )السادة( 51، 88، 195، 

آل البخاري 486
آل البيت 165، 238، 277، 278، 476

آل اجلابري 476
آل اجلفري 257، 474، 487

آل اجلنيد 77، 81
آل احلداد 475

آل احللبي 53
آل احلمومي 476
آل السقاف 475

آل الشاطري 475
آل الشيخ أبوبكر 180، 475

آل الضعّيف السقاف 187
آل العطاس 257، 475

آل العلوي )= آل باروم( 486
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آل العمودي 257، 475، 486

آل العولقي 485
 ،257  ،133  ،100  ،41 العيدروس  آل 

476 ،475 ،474 ،416 ،413
آل القعيطي 27، 475، 485

 ،98  ،81  ،78  ،64 )السادة(  الكاف  آل 
257 ،115 ،111

آل الكثريي 27، 485
آل املدحيج 475
آل اليافعي 476
آل باجابر 475

آل باحطاب 475
آل باذيب 475
آل باروم 486

آل بارشاحيل 476
آل باشيبان 475، 485
آل باعبود 129، 475

آل باعكظة 475
 ،225  ،224  ،205  ،190 باعلوي  آل 

344 ،254 ،238 ،227
آل باعمر 475

آل بافضل 58، 476
آل بافقيه 207، 487

آل بافالح 475
آل بافنع 410

آل باكثري 475
آل بانعيم 476
آل بحرق 475

آل بن سهل 63، 64، 75، 78، 80، 81
 ،67  ،65  ،64  ،63 )السادة(  حييى  بن  آل 
 ،111 ،97 ،96 ،94 ،88 ،84 ،77 ،75

 ،193
آل جغميني 53، 54

آل مجل الليل 487
آل شهاب الدين 475

آل عبدالرحيم 412
آل عبيد 80

آل عظمت خان 41، 42
آل عيديد 475
آل فلوقة 159
آل مدهر 475

آل مشهور 475
آل موىل الدويلة 475

اإلحلاد 340
إمارة مرجان الظفاري، عدن 74

اإلمامية 277



561
أمراء الدكن 227

أمراء حلْج 159
 ،211  ،200  ،186  ،185  ،57 اإلنجليز 
 ،252  ،251  ،238  ،235  ،234  ،214

450
األنصار 279

أهايل حرضموت 363
أهل األديان 261
أهل األهواء 284
أهل البحرين 40

أهل السنة 261، 269، 270، 271، 272، 
448 ،285 ،283 ،280 ،278

أهل الكفر 32
أهل الكوفة 281

أهل اهلند 31، 37، 39، 235، 294
أهل اليمن 38

أهل حرضموت 25
أهل سيالن 218

أهل عامن 40
األئمة االثناعرش 277

األئمة األربعة 319
أئمة اللسان 351

الربتغال 211

الربيطانيون 49، 229
البشفا )جنود اآلصفي( 233

بنو أمية 32
بنو علوي )السادة( 41، 205، 314، 476

البهرة 269
البوذيون 482

التابعون 33
التجار احلضارمة 40

التجار العرب 38
التزكية 329

التصوف 329، 330، 335، 336، 339
التصوف الفلسفي 338، 339

مجاعة التبليغ 183
اجلمهور 280، 282، 283، 299

اجليش النظامي 180
اجلينيون 482

احلزب اإلسالمي، كريال 207، 242
حزب الرابطة اإلسالمية 207، 208، 242

احلزب الشيوعي 28، 418
 ،71  ،58  ،57  ،49  ،40  ،38 احلضارمة 
 ،212  ،190  ،186  ،166  ،140  ،138
 ،259  ،258  ،233  ،232  ،230  ،228
 ،294  ،285  ،278  ،277  ،273  ،260
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 ،378  ،362  ،342  ،317  ،299  ،296
 ،486  ،485  ،483  ،474  ،442  ،402

488 ،487
 ،306  ،293  ،290  ،286 اهلند  حضارمة 
 ،367  ،364  ،362  ،348  ،347  ،319
 ،419  ،415  ،402  ،401  ،387  ،373
 ،452  ،450  ،448  ،442  ،428  ،427

489 ،483
 ،430  ،259  ،258 حيدرآباد  حضارمة 

479
احلنابلة 38، 283

خرجيو املدارس الدينية 209
خرجيو ديوبند 485

خالفة بني العباس 35
اخللفاء الراشدون 280

خلفاء بني عثامن 205
اخلوارج 271، 285

الدعاة 244، 469
الدعاة احلضارمة 487

الدعاة اهلنود 183
الدلوة املظفرية 72

الدولة اآلصفية 371
الدولة املغولية 154

دولة النظام اآلصفجاهي 152
دولة بني أمية 35

الدين املسيحي 236
الذرية الرشيفة 281

ذرية الشيخ نظام الدين 312
ذرية عبدامللك بن علوي 41

الرافضة 176، 282
رجال احلديث 306

رجال سلسلة احلداد 314
الروافض 271

الزنادقة 330
الزندقة 338
الزيدية 271

 السادات العلوية 202
السادة 363

السادة األرشاف 228، 238
ت 251 الرسَّ

سكان جنوب اهلند 209
سالطني الدولة اآلصفية 258، 259

سالطني الدولة القعيطية 363
السالطني العادلشاهية 142، 150، 227

سالطني املكال 363
سالطني حيدرآباد 229



563
سالطني دولة املغول 228

سالطني كجرات 73
ساللة عيل راجا 185

ساللة نظام الدين حسن البحري 147
الشافعية 38، 317

 ،262  ،186  ،185 الرشقية  اهلند  رشكة 
450 ،447 ،263

الشيعة 279
شيوخ اخلرقة 314
شيوخ الزوايا 469

شيوخ حرضموت 256
صدارة املدرسني 173

الصوفية 244، 331، 469
الطائفة اإلسامعيلية 269، 277

الطرق الصوفية 158، 330، 341، 342، 
345

طريقة آل أيب علوي 344
الطريقة اجلشتية 341

الطريقة السهروردية 329، 341
الطريقة الشطارية 341

الطريقة القادرية 330، 341
الطريقة الكندوتية 340

الطريقة املجددية 341

طالب الكتاتيب 321
العامل اإلسالمي 332

عائلة القعيطي = آل القعيطي
عائلة الكثريي = آل الكثريي

العجم 351
 ،364  ،363  ،352  ،295  ،234 العرب 

413
عرب اجلزيرة العربية 294

عرب اجلنوب 31
عرب حرضموت 186، 224، 480

العرفان 335، 336
عظامء اهلنود 338
علامء األزهر 284

علامء األمصار 401
العلامء األوربيون املسيحيون 268

علامء احلرمني 140، 271
علامء الدكن 181، 182

علامء الطبيعة 403
العلامء العرب 38
علامء العربية 353

علامء الفيزياء 469
علامء اهلند 303، 307

 ،56 احلضارمة(  )العلامء  حرضموت  علامء 
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 ،294  ،271  ،262  ،253  ،233  ،224
 ،332  ،325  ،317  ،302  ،299  ،296
 ،449  ،419  ،407  ،352  ،343  ،333

478 ،474 ،459
علامء كوملبو 216

العلويون 158، 168
العيدروسيون 100، 101

الغربيون 395، 402
الغزو الربتغايل 185

غالة الرافضة 269
الفقهاء 284، 469
الفقهاء الشافعية 51
فقهاء مدراس 247

الفالسفة 400
قبيلة كندة 42

قراء احلرمني 73
القسس 235، 236

القسيسون 235
قضاة مدراس 312

قوم عاد 24
الكفار 340

لواء نظام حمبوب 173
املابال 237، 238

املاتريدية 283
املالكية 38

املبرشون 235
املتصوفة 216، 244، 245، 331

 ،339 )احلضارمة(  حرضموت  متصوفة 
469

مثقفو اهلند 369
املجتمع اهلندي 39

املحدثون 284، 294
خملطة املتصوفة 216
مذهب أيب حنيفة 38

املذهب األشعري 283، 285
مذهب احلنابلة 285

 ،40  ،39  ،38  ،37  ،18 الشافعي  املذهب 
 ،317  ،278  ،187،241  ،156  ،52

325 ،318
املسترشقون 447
املستعربون 351

مسلمو العرب 142
مسلمو املليبار 200، 236، 239

مسلمو اهلند 207، 236، 442
مسلمو بورما 251

مسلمو جنوب اهلند 208
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مسلمو سيالن 214

مشايخ سورت 125، 132، 135
املعتزلة 38، 268، 284

املغول 57، 416
املالحدة 218، 266
امللوك البحرية 147

امللوك العادلشاهية = السالطني .. 
امللوك الغزنوية 394
امللوك الغورية 294

ملوك اهلند 24، 478
 ،228  ،227  ،150  ،142 بيجابور  ملوك 

337
املنرصون 214، 262، 263

املهاجرون احلضارمة 41، 47، 73
املهاجرون اىل اهلند 43

املهذب السني 284
مواطنو سيالن 487

موالدة اهلند 233
مواليد اهلند 442

مواليد حرضموت 233
مؤرخو اهلند 232

امليمن 251
النصارى 262، 264

نظام حيدرآباد 186
النقشبندية 330

اهلنادك 246، 337
اهلندوس 235

اهلنود 235، 364، 413
اهلولنديون 211

وحدة الوجود 343
الوعاظ 244

الوالة األتراك 201
الوهابية 216

اليهود 439





فهرس املواضع والبلدان

567

أبوظبي 63، 95، 131، 371
أترابراديش 477

أمحد نكر 122، 226، 228، 141، 144، 
429 ،384 ،337 ،151 ،149

 ،101  ،99  ،74  ،72  ،47  ،39 أمحدآباد 
 ،114  ،109  ،108  ،107  ،106  ،102
 ،344  ،343  ،278  ،253  ،122  ،121
 ،420  ،413  ،411  ،385  ،384  ،349

490 ،484 ،424 ،422
أرض الديبل 47

أرض الكنانة 459
أرض اهلند 42، 187، 188

إرم ذات العامد 148
أرومة 122

اآلستانة 163، 201، 203، 315، 373
إسطنبول 202، 204، 315، 332، 456

أشميدل 200
اصطخر 33

أعايل بالد اليمن 277
أفغانستان 57، 372

أقاليم اهلند 141، 478
إقليم مليبار 40، 478

أملانيا 92، 96، 115، 118، 119
اإلمارات العربية املتحدة 95، 371، 458

إمارة أمحد نكر 227
إمارة أورنك آباد 227

األمربوزيانا 80
أمريكا 115

إنجلرتا 132
أندرابراديش 258، 476

األندلس 295، 409
أندمان 30

إندور 233
 ،117  ،100  ،98  ،55  ،51 إندونيسيا 

457 ،456 ،454 ،161
أوربا 251، 267، 481
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أورنك آباد 126، 147، 228، 229

إيران 57، 417
باب الصفا 73

باتنة 424
باركس 171، 184، 259، 485

باريس 96
باغ سلطان 230

باغ عام 183، 183، 230
باكستان 10، 30، 412

باالكوت 236، 245، 247
بانكي بور 120، 419، 422، 423

بحر العرب 24، 29، 40، 190
البحر العريب 27

البحرين 171، 458
بخارى 310، 372

بر اهلند 38، 317
برلني 92، 96، 110، 113، 115، 116، 

119 ،118
برنستون 115

برهانبور 59، 230، 231، 232
بروج = هبروج

برودة 47، 72، 233
بروص 32

 ،239  ،233  ،131 )العظمى(  بريطانيا 
241

بغداد 65، 92، 120، 219
البقيع 77

بالد الرتك 35
بالد السند 31، 32، 33

بالد العرب 30، 31، 34، 56، 71، 212
بالد املغرب = املغرب

بالد املاليو 42، 167، 210
بالد املليبار 40، 191، 193، 201، 207

بالد اليمن 23، 38، 109، 192
بالد جاوا 158

بالد حرضموت 23، 318
 ،150  ،146  ،142  ،141  ،47 بلگام 
 ،476  ،335  ،228  ،226  ،152  ،151

485 ،477
بلنكوت 218

البنجاب )أرض، والية( 57، 239، 247، 
477

بندر سورت = سورت
البنغال )أرض( 10، 16، 247

البنغال الغريب )والية( 49، 477
بنغالديش 30



569
بنكلور 141

هباك نكر 152
هبتكل 486

هَبُروج 42، 47، 72، 123، 136، 343
هبوبال 14

بورما 52، 250
بوقور 161، 165
بوالق 204، 205

بومباي 14، 32، 39، 50، 52، 53، 54، 
 ،160  ،140  ،138  ،135  ،131  ،71
 ،450  ،419  ،317  ،205  ،167  ،166

477 ،476 ،464 ،463 ،462
بونا 141، 233

 ،131  ،118  ،117  ،114  ،113 بوهار 
424 ،422 ،420 ،413

 ،145  ،144  ،142  ،141  ،47 بيجابور 
 ،228  ،226  ،151  ،150  ،149  ،146

486 ،477 ،476 ،414 ،337
بري عيل 27

 ،108  ،87  ،83  ،82  ،81  ،75 بريوت 
200 ،121

بيشاور 131، 420، 425
بينانج 54

تاميل نادو 47، 186، 476، 477
تايلند 42

تركيا 456
ترنقايل 199

 ،81  ،75  ،67  ،65  ،63  ،27  ،15 تريم 
 ،97  ،96  ،90  ،89  ،88  ،84  ،83  ،82
 ،124  ،116  ،107  ،106  ،104  ،101
 ،134  ،132  ،131  ،127  ،126  ،125
 ،153  ،151  ،148  ،146  ،145  ،144
 ،177  ،176  ،171  ،159  ،158  ،155
 ،190  ،177  ،176  ،171  ،192  ،190
 ،285  ،226  ،217  ،199  ،197  ،192

488 ،414 ،413 ،374
تشناي 186

تطوان 82
التقل 158

تلكمكري 189
هتاريا 216، 217

هتامة 59، 61، 148
هتانة 32

تونس 120
تريورنقادي 199، 237

ثغر الديبل 33
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ثغر السند 33

جاكرتا 98
جاوا 456

جاوا الغربية 107
جبال اهلماليا 29
جبل حراز 277

جدة 76، 89
جرينتش 26، 27

جزر املالديف 30، 38
جزر املاليو 55

جزيرة العرب 23، 31، 38، 40، 372
جزيرة جاوا 55

جزيرة سيالن = سيالن
اجلمهورية اليمنية 23، 28
مجهورية رسي النكا 242

اجلنوب العريب 26، 28
 ،237  ،209  ،186  ،185 اهلند  جنوب 

318
جنوب شبه اجلزيرة العربية 9، 38

جنوب شبه القارة اهلندية 209
جنوب رشق آسيا 10

جوتة 96
جوناكر 232

جوهري بارة 413
حارة نورخان بازار 182

حارضميت 24
حاوي تريم 192

احلجاز 38، 39، 295، 317، 318، 373
احلديقة السلطانية = باغ سلطان

احلديقة العمومية = باغ عام
حريضة 52، 93، 107، 195

احلزم 96، 113
حصن آل فلوقة 159

 ،23  ،21  ،18  ،17  ،15  ،9 حرضموت 
 ،62  ،59  ،56  ،50  ،40  ،27  ،26  ،25
 ،113  ،107  ،98  ،82  ،74  ،67  ،65
 ،177  ،175  ،170  ،167  ،159  ،135
 ،285  ،267  ،241  ،226  ،201  ،180
 ،333  ،325  ،321  ،318  ،295  ،289
 ،415  ،414  ،363  ،362  ،355  ،343

488 ،486 ،459 ،449
حرضموت الكربى 26

 ،116  ،112  ،107  ،47  ،14 حيدرآباد 
 ،153  ،152  ،142  ،141  ،126  ،121
 ،161  ،159  ،158  ،157  ،156  ،155
 ،168  ،166  ،165  ،164  ،163  ،162
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 ،175  ،173  ،172  ،171  ،170  ،169
 ،189  ،183  ،182  ،181  ،179  ،178
 ،241  ،233  ،232  ،227  ،224  ،215
 ،327  ،319  ،312  ،282  ،280  ،259
 ،398  ،395  ،372  ،371  ،363  ،343
 ،421  ،420  ،417  ،415  ،414  ،410
 ،452  ،449  ،431  ،425  ،423  ،422
 ،483  ،477  ،476  ،461  ،460  ،459

485
خراسان 294

خط التجارة البحري 190
خليج البنغال 29

خور الديبل 32
دجلة 30

 ،150  ،147  ،141  ،126 )أرض(  الدكن 
 ،169  ،162  ،157  ،156  ،155  ،153

478 ،227 ،226 ،225 ،183
الدكن 344، 429

دهلي 16، 50
دمشق 14، 95، 285

دهيل 47، 57، 58، 62، 68، 142، 147، 
 ،380  ،342  ،231  ،228  ،154  ،150
 ،483  ،477  ،464  ،450  ،449  ،413

485
الدوحة 172

دوعن )وادي( 51، 80، 88، 170، 198
الدولة العثامنية 332

دولت آباد 107، 141، 142، 147، 148، 
476 ،414 ،255 ،227 ،226 ،149

الديار احلرضمية 28
الديار اهلندية 480
ديوبند 184، 485

ديوكري 148
راكامن 157

رامبور 96، 131، 421، 423، 424
الربع اخلايل 26

رمال األحقاف 27
رنكون 52، 250

روسيا 97
الروضة، أمحدنكر 226

 ،110  ،98  ،97  ،93  ،90  ،80 الرياض 
302 ،119 ،118 ،116 ،115 ،113

ريدة اجلوهيني 181
ريدة العليب 181
ريدة املعارة 181

زبيد 101، 285، 298
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الساحل الغريب للهند 32

ساحل اليمن 215
ساحل حرضموت 67، 71

سجستان 33
رسنديب 209

رسهند 126
رسوهي 71

رسي النكا = سيالن
السعودية 91، 93، 458

سال 374
سلطنة دهيل 150

سمرقند 284، 372
السند 33

سنغافورة 50، 165، 177، 410، 456
سهارنفور 302، 483

سواحل املليبار 185، 190، 317
سورابايا 107، 108، 117، 159

 ،99  ،72  ،68  ،47  ،41 )بندر(  سورت 
 ،125  ،122  ،114  ،107  ،101  ،100
 ،134  ،133  ،132  ،129  ،127  ،126
 ،144  ،139  ،138  ،137  ،136  ،135
 ،253  ،229  ،228  ،191  ،153  ،149
 ،416  ،413  ،368  ،344  ،343  ،257

484 ،477 ،476 ،417

سيحوت 27
 ،56  ،50  ،30  ،16  ،10 )جزيرة(  سيالن 
 ،213  ،211  ،210  ،209  ،208  ،186
 ،220  ،219  ،218  ،217  ،215  ،214

477 ،450 ،449 ،267 ،266
سيون 88

شارع جوري واالن 464
الشارقة 95

شاليم، كاليكوت 193
الشام 26، 219، 285، 295

شاه عيل بنده 175، 181
شبام 27، 50، 51، 82، 88، 93، 107، 

152
شبه اجلزيرة العربية 24

 ،29  ،18  ،15  ،10  ،9 اهلندية  القارة  شبه 
449 ،370 ،245 ،30

شبوة 27
 ،105  ،96  ،74  ،68  ،67  ،61 الشحر 

363 ،213
رشبون 51

رشق آسيا 50، 159
الرشق األوسط 11
الرشق العريب 481
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رشق اهلند 49

الرشيط الساحيل اجلنويب جلزيرة العرب 40
الرشيط الساحيل الغريب للهند 40، 138

شعب نبي اهلل هود 27
شامل إفريقيا 43، 295

شامل املليبار 237
شامل اهلند 57، 68، 236

شواطئ مليبار 38، 39
صحراء األحقاف 26

صنعاء 80، 84، 89، 94، 116، 374
صوبة بيجابور 141، 147

صوبة حيدرآباد 141
صوبة شاهجهان 47، 57

صيدا 91
الصني 42

ظفار 26، 145، 240
العامل اإلسالمي 359، 363، 371، 427، 

481
العامل العريب 371، 427

عبدل 24
العرب 27

 ،101  ،100  ،74  ،67  ،50  ،26 عدن 
 ،191  ،189  ،177  ،176  ،159  ،145

484 ،457 ،410 ،277 ،269 ،220
 ،295  ،120  ،71  ،42  ،35  ،30 العراق 

457 ،409
العقاد 27

عليكرة 78، 425
عامن 26

عني بامعبد 27
عينات 75، 81، 87، 157، 198، 

غرب اهلند 67، 71
الغرفة 95

غيل باوزير 181
الفاتيكان 96

فاس 87، 315
فتح دروازة 415

الفرات 30
فلفالن 54
ُفنَّان 218

قايل 217، 220
قاهر فتن 317

القاهرة 65، 78، 87، 88، 91، 92، 98، 
 ،164  ،162  ،161  ،160  ،120  ،111
 ،207  ،205  ،204  ،202  ،178  ،171

268
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قاين 439

قرب النبي هود 24
القدس 219

القرين 51، 55، 88، 104
قسم 187
قطر 172

قطر 76
قلعة دولت آباد 148

قيدون 79
كاتيهاوار 232
كارسكود 486

 ،201  ،195  ،193  ،191  ،47 كاليكوت 
487 ،477 ،476 ،218 ،208 ،207

الكثيب األمحر 24
)إقليم، بالد( 16، 39، 71، 72،  كجرات 
 ،136  ،123  ،106  ،102  ،101  ،100
 ،295  ،260  ،258  ،232  ،225  ،153
 ،476  ،419  ،416  ،344  ،343  ،298

478 ،477
كراجي 47

كرام )جرام( 151
كرناتك 185

كريال 193

 ،111  ،56  ،52  ،50  ،49  ،47 كلكتا 
 ،188  ،120  ،117  ،116  ،114  ،113
 ،448  ،447  ،413  ،250  ،219  ،214

477 ،453 ،449
كمبوجا 42
كننور 155

كهتويتا 215، 488
ُكورة البنجاب 47

ُكورة السند 47
ُكورة بنگالة 47

ُكورة كرناتك 47
ُكورة گجرات 47

ُكورة مليبار 47
كولكنده 152

كومل 47
كوملبو 216، 242، 266، 450، 487

الكويت 67، 94، 196، 374، 414
كويلندي 162

كويلندي 191، 324، 487
كيتش 232

كريال 16، 39، 237، 238، 242، 318، 
486 ،473 ،476 ،324

گنباية 47، 72، 74، 138، 476، 477
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الندبرج 93

الهور 47، 57، 60، 232، 412، 477
لبنان 91، 457

حلج 159
لكهنو 14، 464، 483

ليدن 93، 96
ما وراء النهر 35، 294

ماطرة 219
مانشسرت 131، 132

املحرق 171
حملديب 38

املحيط اهلندي 24، 26، 29، 209
املخا 114، 148

 ،186  ،163  ،82  ،50  ،47  ،39 مدراس 
 ،246  ،244  ،214  ،189  ،188  ،187
 ،367  ،312  ،310  ،249  ،248  ،247

477 ،476 ،419
 ،121  ،98  ،91  ،82  ،77 املنورة  املدينة 

413 ،343 ،219 ،134
مرتفعات اليمن الشاملية 268

مرقد السيد حممد العيدروس 257
مسقط 181

 ،97  ،83  ،81  ،54  ،39  ،35  ،30 مرص 

 ،205  ،203  ،195  ،116  ،108  ،98
 ،423  ،373  ،317  ،285  ،219  ،215

459 ،454 ،449
املغرب )بالد( 35، 82، 285، 374، 458

مقاطعة منار، سيالن 211
مقربة السادة )= احلضارم(، بيجابور 144، 

486 ،228 ،146 ،145
مقربة خطة الصاحلني 168

مقربة سونابور 139
مقربة شاه شجاع الدين 182
مقربة حممد العيدروس 138

مكة املكرمة 50، 59، 61، 62، 73، 78، 
 ،151  ،145  ،120  ،99  ،98  ،97  ،83
 ،213  ،205  ،202  ،201  ،187  ،159
 ،389  ،333  ،241  ،239  ،218  ،215

463 ،413
مكران 33

 ،418  ،415  ،363  ،181  ،176 املكال 
459

مالبار = مليبار
امللتان 33

 ،40  ،39  ،38  ،34  ،16 )أرض(  مليبار 
 ،213  ،199  ،192  ،190  ،186  ،185

478 ،477 ،239 ،236



576
مليبار 162

ممربم )منفرم( 237
مملكة الدكن 226، 232

اململكة املتحدة 241
منكلور 186

مهاراشرتا )والية( 16، 138، 150، 258، 
477 ،476

املوانئ اهلندية 190
ميانامر 52

ميسور )والية، مملكة( 185، 186، 229، 
237

ميونيخ 96
ناكبور 41، 233

هنر السند 30، 33
هنر النيل 30

نيجرييا 78، 90
نيسابور 210

نيكوبار 30
هضبة الدكن 16

مهاتكام 215
اهلند )بالد( 10، 11، 12، 14، 15، 16، 
 ،34  ،33  ،32  ،31  ،30  ،29  ،21  ،18
 ،50  ،47  ،43  ،42  ،41  ،40  ،37  ،35
 ،106 ،96 ،72 ،67 ،58 ،57 ،55 ،52

 ،117  ،116  ،114  ،113  ،111  ،107
 ،129  ،127  ،126  ،123  ،122  ،120
 ،143  ،142  ،134  ،132  ،131  ،130
 ،159  ،153  ،151  ،146  ،145  ،144
 ،205  ،192  ،190  ،183  ،165  ،163
 ،244  ،242  ،241  ،223  ،213  ،210
 ،285  ،262  ،259  ،253  ،246  ،245
 ،319  ،318  ،317  ،315  ،298  ،294
 ،370  ،364  ،352  ،344  ،343  ،341
 ،446  ،442  ،421  ،415  ،414  ،413
 ،479  ،477  ،476  ،459  ،449  ،447

482 ،481 ،480
هولندا 80، 93، 96

وادي ابن راشد 27
وادي حرضموت 180

وادي دوعن = دوعن
وادي عرما 27

الوطن العريب 359
واليات غرب اهلند 232

والية كجرات 317
والية يويب 58
ويل قاما 220

الوهط 144، 145
ويلور 218

اليابان 183، 481
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اليمن 38، 39، 116، 117، 189، 219، 

457 ،317 ،297 ،295
اليمن الشاميل 28

اليونان 294





فهرس دور العلم والعبادة
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األزهر الرشيف 207، 215
بيت املقدس 192، 333

تربة السلطان حممود، إسطنبول 201
التكية األرشفية 219

التكية الباذيبية، سيالن 215، 488
التكية البخارية النبوية، سيالن 487

التكية اجلفرية، كوملبو 213
اجلامع الكبري، بومباي 138، 139

اجلامع الكبري، صنعاء 80
اجلامع الكبري، ُفنّان، كاليكوت 218

جامع كيْترِشا 219
اجلامعة اإلسالمية، املدينة 91

اجلامعة اإلسالمية، بتهكل 486
جامعة اإلمام حممد بن سعود 78، 116

 ،208 كاليكوت  السنية،  الثقافة  جامعة 
486 ،483

 ،159  ،121 حيدرآباد  العثامنية،  اجلامعة 
483 ،431 ،418 ،259 ،178

اجلامعة امللية، دهلي 483
 ،159  ،156 حيدرآباد  النظامية،  اجلامعة 
 ،184  ،182  ،181  ،174  ،173  ،170

،440 ،259
اجلامعة النظيمية، سيالن 487

جامعة بيشاور 88
جامعة جواهر الل هنرو 417

جامعة دار العلوم، ديوبند 184، 483
جامعة صنعاء 80

 ،235  ،78  ،60 اإلسالمية  عليكرة  جامعة 
483 ،422

جامعة كاليكوت 486
جامعة مظاهر علوم سهارنفور 483

مجعية الطلبة القدامى 183
مجعية العلامء، كريال 207، 242

احلرم املكي 64، 65، 213، 333
 ،140  ،109  ،73  ،59 الرشيفان  احلرمان 

363 ،213 ،192



580
دار العلوم الرشقية 178

 ،421  ،418  ،182 العثامنية  املعارف  دائرة 
441 ،433 ،432 ،431 ،430

رباط اجلفري، سيالن 219
رباط تريم 181، 219، 257

رباط دوعن 257
رباط سيون 257

رباط عينات 257
رباط قيدون 79

العيدروس 123، 133،  السيد حممد  زاوية 
484 ،228 ،137 ،136 ،135 ،134

زاوية بشري اخلري، بورما 52، 250
زاوية شيخ اجلفري 486

زاوية عبدالرمحن عيديد 132
زاوية غنيمة، بورما 250

قسم اللغة العربية باجلامعة العثامنية 183
الكلية احلسنية، سيالن 216، 217

الكلية املحمدية، عليكره 425
جملس أيب الوفاء األفغاين 183

جملس إحياء النعامنية 182
جملس القضاء العايل، املكال 241

جملس رئاسة جامعة الثقافة السنية 208
جملس علامء الدكن 181، 182

املدارس التبشريية 211، 235
املدارس احلكومية العلامنية 211

املدرسة اإلهلية 184، 260
املدرسة الباذيبية العربية، سيالن 487، 488

مدرسة الباقيات الصاحلات 218
مدرسة البهجة اإلبراهيمية، سيالن 487

املدرسة اجلفرية، سيالن 219
مدرسة اجلمعية الشافعية 260

مدرسة احلمومي لتحفيظ القرآن 183
املدرسة املحمدية، بومباي 138، 139

املدرسة املظفرشاهية 73
املدرسة النظامية 372، 373

مدرسة جامعة احلسنات 259
مدرسة جامعة دار اهلدى 260
مدرسة زينب أم الفقراء 486

مدرسة سبيل السالم 260
مدرسة جلنة شباب الفاروق 260

مدرسة حممد العيدروس 228، 257
مركز البحث العلمي بمكة 76، 98

مساجد تريم 155
املسجد اجلامع، حيدرآباد 166

املسجد اجلامع، مدراس 189
املسجد احلرام 389
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مسجد السوق )الشوق( 182، 431

مسجد الشيخ عبداهلل باذيب، سيالن 215، 
488

املسجد امللكي، حيدرآباد 183
املسجد النبوي 98

مسجد باعلوي 52
مسجد بافقيه، نويدرة تريم 155

مسجد قوة اإلسالم، دهلي 154
مسجد ماطرة، سيالن 219

مسجد حممد العيدروس 484
حيدرآباد  مسجد(،  مكة   =( مكة  مسجد 

169
معهد سبيل اخلري 173

ندوة العلامء 483





فهرس املكتبات اخلاصة

583

أكاديمية ليدن 93، 96
اخلزانة العامة بتطوان 82

اخلزانة العلمية الصبيحية 374
خزانة القرويني 87

احلبيش  عمر  بن  عيدروس  كتب  خزانة 
بالغرفة 63، 128، 198

دار الكتب القومية، باريس 440، 
دار الكتب املرصية 44، 65، 76، 88، 97، 

 ،440
دار الكتب الوطنية، تونس 120
دار املصنفني، أعظم كره 123ت
كتبخانه السلطان جهانكري 416

كتبخانه جكروان 412
متحف جاكرتا 98

متحف طوبقبو 374
املجمع العلمي العريب بدمشق 14

 ،78  ،75  ،64  ،63 سهل  بن  آل  جمموعة 
 ،198 ،197 ،150 ،120 ،104 ،88 ،81

جمموعة احلداد 84
جمموعة احلزم 111، 149، 150

جمموعة احلسيني 81، 89
جمموعة الرباط )= رباط تريم( 81، 83، 88

جمموعة السادة آل اجلنيد 77، 81
 ،81  ،78  ،64 الكاف  آل  السادة  جمموعة 

 ،198 ،115 ،113 ،111 ،104 ،103
 ،64  ،63  ،62 حييى  بن  آل  السادة  جمموعة 
 ،82  ،81  ،79  ،78  ،77  ،75  ،67  ،65
 ،96  ،94  ،92  ،90  ،89  ،88  ،87  ،84

199 ،198 ،196 ،124 ،111 ،97
جمموعة السيد حسن الكاف 90

جمموعة الكتب املصادرة 78، 81، 90، 93، 
177 ،112

جمموعة املكتبة الشعبية باملكال 76، 176
جمموعة بريل 80
جمموعة بريل 93

جمموعة جاريت 115
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جمموعة حبيب كنج 422
جمموعة حسن الكاف 75

جمموعة سبحان اهلل 78
جمموعة عدن 75

جمموعة عينات 75، 87
جمموعة عينات 81، 87، 198، 

جمموعة يونيورستي 415
مركز امللك فيصل بالرياض 86، 90، 91، 

120 ،115 ،97
معهد الدراسات الرشقية بروسيا 97

معهد املخطوطات بالقاهرة 60، 120
معهد املخطوطات، الكويت 374، 414

مكتبات آل العيدروس 416
مكتبات سورت 416

مكتبة أيب بكر بن شهاب 414، 417
مكتبة أيب بكر بن عبداهلل باذيب بشبام 51

مكتبة أيب بكر بن حممد الرسي 88
 ،64  ،63  ،62  ،15 برتيم  األحقاف  مكتبة 
 ،82  ،81  ،79  ،77  ،76  ،75  ،67  ،65
 ،94  ،92  ،90  ،89  ،88  ،87  ،84  ،83
 ،112  ،111  ،104  ،103  ،98  ،97  ،96
 ،149  ،131  ،124  ،120  ،116  ،113
 ،193  ،178  ،177  ،176  ،171  ،152
 ،199  ،198  ،197  ،196  ،195  ،194

 ،414 ،374 ،215 ،214

 ،92  ،91  ،87  ،85  ،66 األزهرية  املكتبة 
423 ،195 ،164 ،161 ،97

 ،112  ،107 بحيدرآباد  اآلصفية  املكتبة 
 ،420  ،419  ،171  ،163  ،131  ،120

425 ،423 ،422 ،421
مكتبة األمربوزيانا 80
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